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1

Megjegyzések a dokumentációhoz

A következő tudnivalók segítenek eligazodni a
teljes dokumentációban.
Ezzel a kezelési útmutatóval együtt még más dokumentációk is érvényesek.
A jelen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása
miatt keletkező károkért nem vállalunk felelősséget.
Kapcsolódó dokumentumok
> Az auroMATIC 620 szabályozó kezelésekor
feltétlenül vegyen figyelembe minden egyéb kezelési
útmutatót is, amelyek a berendezés egyéb komponenseihez tartoznak.

1.4

Az útmutató érvényessége

Ez a kezelési útmutató kizárólag a következő cikkszámokkal rendelkező készülékekre érvényes:
Típusjelölés

Cikksz.

külső érzékelő

auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620

0020080463
0020092428
0020092437
0020092429
0020092431
0020092432
0020092433
0020092434

VRC DCF
VRC DCF
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693

1.1 táblázat Típusáttekintés

1.1

A dokumentáció megőrzése

Úgy őrizze ezt a kezelési útmutatót, valamint az összes
kapcsolódó dokumentumot, hogy szükség esetén rendelkezésre álljanak.
1.2

Alkalmazott szimbólumok

A készülék típusmegjelölése annak típustábláján található.

1.5

Adattábla

Az adattábla a szabályozó lábazatának bal oldalán jól
láthatóan van elhelyezve.

A következőkben elmagyarázzuk az alkalmazott szimbólumokat.

a

Veszélyeztetésre utaló szimbólum:
– közvetlen életveszély
– Súlyos személyi sérülés veszélye
– Könnyebb személyi sérülés veszélye

e
b
i

Veszélyeztetésre utaló szimbólum:
– áramütés miatti életveszély

>

1.3

Veszélyeztetésre utaló szimbólum:
– Anyagi kár kockázata
– A környezet károsításának kockázata
Hasznos tudnivalóra és információkra
utaló szimbólum

21092600200285150907011320N4
4 VA
230V~

VRS 620
1
1.1 ábra

2

3

4

5

Adattábla

Jelmagyarázat
1 EAN-kód
2 Készülék megnevezése
3 Üzemi feszültség
4 Teljesítmény
5 CE-jelölés

1.6

CE-jelölés
A CE-jelölés dokumentálja, hogy az auroMATIC
620 szabályozó megfelel a vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek.

Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum

Írásmódok és jelölések

Félkövér

kijelölés

A félkövér szövegrészek fontos információkat, tulajdonneveket és elnevezéseket
(paramétereket, menüelnevezéseket,
üzemmódot, utalást) jelölnek
Példa: Üzemmód: Auto

1.7

A termék megnevezése

Az auroMATIC 620 szabályozó a dokumentumban a
továbbiakban mint szabályozó szerepel.

Egy érték akkor van kijelölve, ha a kijelzőn
sötét háttérrel látható.
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2 Biztonság

2

Biztonság

2.1

2.2

Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések

> A szabályozó kezelésekor vegye figyelembe azokat az
általános biztonsági tudnivalókat és figyelmeztetéseket, amelyeket minden tevékenység alkalmával be kell
tartani.

2.1.1

A figyelmeztetések osztályozása

A figyelmeztetések osztályozása az alábbiak szerint
figyelmeztető ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges
veszély súlyossága szerint történik:
Figyelmeztető
Jelzőszó
ábrák

a
e
a
b
2.1 táblázat

2.1.2

Veszély!

Magyarázat
közvetlen életveszély
vagy súlyos személyi
sérülés
veszélye

Az auroMATIC 620 szabályozó összeszerelése a mai
műszaki igények, valamint az elismert biztonságtechnikai szabályok szerint történt.
Ennek ellenére, a szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a készülék és más anyagi javak
károsodhatnak.
Az auroMATIC 620 szabályozó egy napenergiával történő fűtésrásegítéssel és napenergiával történő melegvízkészítéssel rendelkező fűtőberendezés időjárástól és
időponttól függő szabályozására szolgál.
Más jellegű vagy ezen túlmenő alkalmazásuk nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő
károkért a gyártó/szállító nem vállal felelősséget. A kockázatot kizárólag az üzemeltető viseli.
A rendeltetésszerű használathoz értendő a kezelési- és
a szerelési útmutató és a vele együtt hatályos összes
dokumentum figyelembe vétele.

2.3
Veszély!

áramütés miatti életveszély

Vigyázat!

Könnyebb személyi
sérülés veszélye

Vigyázat!

anyagi és környezeti
károk

Figyelmeztető jelzések és azok jelentése

Rendeltetésszerű használat

Általános biztonsági tudnivalók

A szakember képesítése
A szabályozó telepítését csak arra jogosult szakember
végezheti el. Az előírásszerű felszerelésért és üzembe
helyezésért is ő felel.
Betegség elkerülése
A kórokozók (legionella baktérium) okozta fertőzések
elleni védelem érdekében a szabályozó
legionellavédelmi funkcióval rendelkezik. A legionella
elleni védő funkció beállítását a szabályozó
telepítésekor a szakember végzi el.
> A legionella elleni védelmi funkció hatásmódjáról
érdeklődjön a szakkereskedésben.

A figyelmeztetések felépítése

A figyelmeztetéseket a szövegtől felül és alul elválasztó
vonal különíti el a szövegtől. Felépítésük alapelve a
következő:

a

4

Jelzőszó!
A veszély típusa és forrása!
A veszély típusának és forrásának ismertetése
> Intézkedések a veszély elhárításához.
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Biztonság 2

Forrázásveszély elkerülése
A melegvízvételi helyeken a 60 °C feletti vízhőmérséklet
miatt forrázásveszély áll fenn. Alacsonyabb hőmérsékletek esetén a kisgyerekek vagy az idősebb emberek
kerülnek veszélybe.
> Úgy válassza meg a víz hőmérsékletét, hogy az senkit
se veszélyeztessen.
Ha a legionella ellen védő funkció működik, akkor a
melegvíz-tároló legalább 1 óra időtartamra 65 °C-ra
melegszik fel.
A forrázás elleni védelem érdekében
> kérdezze meg a szakembert, hogy a legionella elleni
védő funkció működik-e.
> kérdezze meg a szakembert, hogy a legionella ellen
védő funkció mikor indul el.
> kérdezze meg a szakembert, hogy forrázás elleni
védelemként be van-e építve hideg-melegvíz keverő
szelep.
Anyagi károk elkerülése
> Semmilyen körülmények között ne végezzen beavatkozást vagy módosítást a fűtőkészüléken vagy a
berendezés egyéb részein.
> Soha ne próbálja saját maga elvégezni a szabályozó
karbantartását.
> Ne rongálja meg vagy ne távolítsa el a szerkezeti
egységek plombáit. Csak erre jogosult szakipari
cégek, szakemberek és a gyári vevőszolgálat jogosult
a plombált szerkezeti egységek megváltoztatására.
> Ha a készülék hibaüzeneteket jelenít meg, mindig forduljon képzett szakemberhez.

Fagykárok elkerülése
Az áramellátás kimaradása vagy egyes helyiségek
hőmérsékletének túl alacsony beállítása esetén nem
zárható ki, hogy a fűtési rendszer egyes részterületeit
ne érje fagykár.
> Gondoskodjon róla, hogy fagyos időben történő távolléte esetén üzemben maradjon a fűtési rendszer, és a
helyiségek megfelelően temperáltak legyenek.
> Feltétlenül vegye figyelembe a fagyvédelemmel kapcsolatos utasításokat (¬ 5.15 fejezet).

2.4

Irányelvek, törvények és szabványok

Szabályozók és szabályozók szerelése
EN 60335–2–21
Házi használatra és hasonló célokra szolgáló elektromos
készülékek biztonsága; 2. rész: Vízmelegítőkkel (melegvíztárolók és vízmelegítő bojlerek) szemben támasztott
különleges követelmények)
(IEC 335–2–21: 1989 és kiegészítései: 1; 1990 és 2; 1990,
módosított)
Az esetleg csatlakoztatott telekommunikációs eszközöknek a következő szabványoknak kell megfelelniük: IEC
62151, illetve EN 41003 és EN 60950-1: 2006 6.3 fejezet.

A hibás működés elkerülése
> Csak akkor üzemeltesse a fűtőberendezést, ha az
műszakilag kifogástalan állapotú.
> Ne távolítson el vagy ne kerüljön ki semmilyen biztonsági és ellenőrző berendezéseket.
> A biztonsági és ellenőrző berendezéseket ne kapcsolja ki.
> A biztonságot befolyásoló zavarokat és károsodásokat szakemberrel azonnal szüntesse meg.

i

Ha a helyiségkapcsolás aktív, akkor abban a
helyiségben, ahol a szabályozó található, minden fűtőtestszelepnek teljesen nyitva kell lennie.

> Ügyeljen arra, hogy:
– a szabályozót bútor, függöny vagy egyéb akadályok
ne takarják el.
– abban a helyiségben, ahol a szabályozó található,
minden fűtőtestszelep teljesen nyitva legyen.
> Kérdezze meg a szakembertől, hogy a helyiségkapcsolás aktiválva van-e, vagy a szakemberszinten a C2
menüben ellenőrizze (¬ 5.12 fejezet).
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3 A készülék leírása

3
3.1

A készülék leírása
Felépítés és működés

A szabályozó egy napenergiával történő kiegészítő
melegvízkészítéssel és fűtésrásegítéssel rendelkező, időjárástól és időponttól függő fűtésszabályozáshoz kerül
alkalmazásra.
A szabályozó a következő berendezéskörök vezérlésére
alkalmas:
– két napkollektormező vagy egy napkollektormező és
egy szilárdtüzelésű kazán,
– egy közvetlen fűtőkör,
– egy keverőkör pl. padlófűtéshez,
– egy puffertároló és egy indirekt fűtésű melegvíztároló
vagy egy szolár kombinált tároló,
– egy keringetőszivattyú,
– egy töltőszivattyú úszómedence-melegítéshez (az
úszómedence-szabályozó nincs beépítve a Vaillantrendszerbe.)
Maximum hat keverőkör modul (tartozék) csatlakoztatható egyenként két keverőkörrel a központi fűtőberendezés bővítése céljából. Vagyis a szabályozó legfeljebb
14 kör szabályozására képes.
A kényelmesebb kezelhetőség érdekében az első nyolc
fűtőkörre távkapcsoló készülékek csatlakoztathatók.
Mindegyik keverőszelepes kör szükség esetén az alábbiak bármelyikére átkapcsolható:
– fűtőkör (radiátorkör, padlókör stb.),
– állandóérték-szabályozás,
– visszatérő vízhőmérséklet növelése,
– használati melegvíz kör (az integrált melegvízkör
kiegészítéseként).
Moduláló buszcsatolók (tartozék) segítségével max. 8
moduláló Vaillant fűtőkészülék csatlakoztatható.
Kapcsoló buszcsatoló segítségével 1- vagy 2-fokozatú
hőtermelő csatlakoztatható. Az eBus rendszerrel legfeljebb hat hőtermelő kapcsolható össze egy kaszkádban.
Hőtermelőnként egy kapcsoló buszcsatlakozóra van
szükség.
A telefon-távkapcsolat (feszültségmentes érintkezőbemenet) segítségével a teleSWITCH telefon-távkapcsoló
útján a szabályozó üzemmódja tetszőleges helyről
átkapcsolható telefonhívással.
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A készülék leírása 3

3.2

Rendszeráttekintés

A szabályozó az alapkivitelben egy készletben kerül
szállításra. A készlet a következőket tartalmazza:
Darabszám
1
4
1
1

Részegység
auroMATIC 620 szabályozó fali alaplappal
VR 10 standard érzékelő
VR 11 kollektorérzékelő
VRS DCF vagy VRS 693 külső érzékelő országtól függően

3.1 táblázat Az auroMATIC 620 készlet szállítási terjedelme

Az alapkivitelben
- egy napkollektormező,
- egy moduláló fűtőkészülék,
– egy szabályozott kör és
- egy szabályozatlan kör
vezérlése lehetséges.

VR 90

auroMATIC 620

VR 60

3.1. ábra A rendszer áttekintése
Jelmagyarázat
VR 90
távkapcsoló készülék
VR 60
keverőmodul

Ha a fűtőberendezést pl. további fűtőkörökkel szeretné
bővíteni, akkor a berendezés kiegészítő elemei integrálhatók a fűtőberendezés komplex rendszerébe
(¬ 3.1 ábra).

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00

7

3 A készülék leírása

3.2.1

Alkalmazás szoláris
hőmérsékletkülönbség-szabályozóként

A szabályozó meglevő berendezésekbe úgynevezett
napenergiával működő hőmérsékletkülönbség-szabályozóként is beépíthető. Ilyen esetben a szabályozó csupán
a szolárberendezés vezérlését végzi. A fűtőberendezés
szabályozása az eddigi fűtésszabályozóval történik.

3.3

Ha aktív távollétprogram esetén a tárolófeltöltés kikapcsolt állapotban van, akkor a szolárkör szabályozását a
távollétprogram nem befolyásolja.

3.4

Üzemmód

Az üzemmód beállításával meghatározhatja, milyen feltételek mellett kerül sor a hozzárendelt fűtőkör, ill. a
melegvízkör szabályozására.

A funkciók áttekintése
Fűtőkör

A szabályozó a következő lehetőségeket nyújtja a fűtőberendezés és melegvíz-készítés szabályozására:
1x HMV felfűtés
A melegvíz-tárolót egy alkalommal az aktuális időprogramtól függetlenül feltölti a beállított kívánt hőmérséklet eléréséig.
Fagyvédelem
Fagykároktól való védelem Ki és Eco üzemmódokban
(az időablakon kívül);
a fűtőkészülék maradjon bekapcsolva

Üzemmód

Hatás

Auto

A fűtőkör üzemelése előre megadott időprogram
szerint váltakozik a Fűtés és Lehűlés üzemmódok
között.
A fűtőkör üzemelése előre megadott időprogram
szerint váltakozik a Fűtés és a Ki üzemmódok
között.
Amennyiben a fagyvédelmi funkció (a külső
hőmérséklettől függően) nem aktív, a fűtőkör a
csökkentett fűtési időszak alatt kikapcsol.
A fagyvédelem működik a beállított időablakokon
kívül (¬ 5.3 fejezet).
A fűtés szabályozása az előírt nappali helyiséghőmérsékletre történik.
A fűtőkör szabályozása az előírt éjszakai helyiséghőmérsékletre történik.
Ha a fagyvédelmi funkció (a külső hőmérséklettől
függően) nem aktív, a fűtőkör kikapcsol.

Eco

Fűtés

Fűtési görbe
Az időjárás-érzékelés alapja; javítja a fűtőteljesítmény
hozzáigazítását a külső hőmérsékletekhez

Csökkentett

Időablak
Egyedileg beállítható időadatok a fűtőberendezéshez, a
melegvíz-készítéshez és egy keringetőszivattyú működéséhez

Szimbólum

Időjárás-érzékelés
A melegvíz-hőmérséklet (előremenő hőmérséklet) automatikus módosítása a külső hőmérséklettől függően egy
fűtési görbe segítségével

Ki

Jelentés
Amennyiben az Eco vagy Auto üzemmód szerint
a szimbólum jelenik meg, akkor egy időablak
aktív. A fűtőberendezés fűt.
Amennyiben az üzemmód szerint a szimbólum
jelenik meg, akkor nincs aktív időablak.
A fűtőberendezés csökkentési üzemben található.

3.2 táblázat Üzemmódok a fűtőkörökhöz

Keringetőkör és melegvízkör
Ki
Kikapcsolt fűtőberendezés vagy melegvíz-készítés aktív
fagyvédelemmel
Partifunkció
Lehetővé teszi a fűtési és melegvíz-készítési idők meghosszabbítását a következő kikapcsolási időponton túl
az azt követő bekapcsolási időpontig.

Üzemmód

Hatás

Auto

Előre megadott időprogram szerint történik a
melegvíztároló feltöltésének, ill. a keringetőszivattyú engedélyezésének meghatározása.
A melegvíztároló feltöltése folyamatosan engedélyezett. Szükség esetén a tároló azonnal feltöltődik. A keringetőszivattyú állandóan működik.
Nem kerül sor a melegvíztároló feltöltésére. A
keringetőszivattyú nem üzemel.
Kivétel: Amennyiben a hőmérséklet a melegvíztárolóban 12 °C alá csökken, a melegvíztároló 17 °Cra felfűtődik (fagyvédelem).

Be

Ki

Szoláris hozam beállítása nullára
Lehetővé teszi a tárolóhozam beállítását nullára
Takarékfunkció
Lehetővé teszi a helyiség előírt hőmérsékletének csökkentését egy beállítható időtartamra.
Távollétprogram
A helyiség hőmérsékletének egyedi szabályozósa távollét esetén;
csak Auto és Eco üzemmódokban

8

3.3 táblázat Üzemmódok a keringetőkörhöz és a
melegvízkörhöz

i

Ha a Szabadság kijelzés látható, akkor a
távollétprogram aktív.
Ha a távollétprogram aktív, akkor az üzemmód beállítása nem lehetséges.
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3.5

A fontos funkciók leírása

Kívánt szobahőmérséklet

Időablak

25 °

20 °

Csökkentett hőm.
15 °
Időablak 1

04:00

08:00

Időablak 2

12:00

16:00

Időablak 3

20:00

Idő

3.2 ábra A fűtés automatikus üzemmódja: Példa a kívánt szobahőmérséklet beállítására különböző napszakokban

A 3.2 ábrán egy időprogram részlete látható. A
vízszintes tengelyen a napi idő látható, a függőleges
tengelyen pedig a kívánt szobahőmérséklet. A diagram a
következő programfolyamatot ábrázolja:
1
2
3
4

Reggel 06.00 óráig a szoba hőmérséklete 15 °C
(csökkentési hőmérséklet).
06.00 órakor elkezdődik az első időablak:
Ettől kezdve az előírt helyiséghőmérséklet 21 °C.
Az első időablak 09.00 órakor befejeződik:
Ettől kezdve az előírt helyiséghőmérséklet 15 °C.
Ezután következik még további két időablak 21 °Cos hőmérséklettel.

Hogy hogyan hat az időablak a fűtésszabályozóra, az
egyszerűen elmagyarázható:
Amikor a fűtőberendezés Auto üzemmódban működik, akkor a szabályozó aktiválja a beállított időablakot, amelyben a fűtőberendezés a hozzá tartozó helyiségeket állandó hőmérsékletre (¬ a helyiségre előírt
hőmérsékletre) melegíti fel. Ezen az időablakon kívül a
fűtőberendezés szabályozása úgy történik, hogy a
hozzá tartozó helyiségek egy állandó hőmérsékletre (¬
csökkentési hőmérséklet) hűljenek. A csökkentési
hőmérséklet elérésekor a szabályozó gondoskodik a
fűtőberendezés csökkentési hőmérsékletének fenntartásáról a következő időablak indításáig. Ezzel megakadályozza a lakás további lehűlését.

i

A fűtési görbe optimális beállításáról kérje a
szakember tanácsát, mivel a tényleges külső
hőmérséklet és a beállított fűtési görbe befolyásolják a fűtésszabályozót.

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00
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Két lehetőség áll fenn azoknak a napoknak a megadására, amelyekre az időablakok érvényesek:
1. lehetőség
Megadhat időablakot az egyes napokra vonatkozóan.
Példa:
H 09.00 - 12.00 óra
K 10.00 - 12.00 óra
2. lehetőség
Több napot blokkokba gyűjthet össze.
Példa:
Hé - Pé 09.00 - 12.00 óra
So-Va 12.00 - 15.00 óra
H - V 10.00 - 12.00 óra
Mindkét lehetőség alkalmazása esetén legfeljebb három
időablak határozható meg.
Egy csatlakoztatott melegvíztárolóban a melegvíz
hőmérséklete a szabályozó segítségével ugyanilyen
módon szabályozható: Az Ön által előre megadott időablakok határozzák meg, hogy mikor történjen a melegvíz felmelegítése a kívánt hőmérsékletre.
A tároló feltöltését a szolárberendezés végzi. Ha nem
elegendő a rendelkezésre álló szoláris hozam, akkor a
tároló feltöltését a fűtőkészülék végzi.
A melegvíz-készítésre azonban nem vonatkozik csökkentési hőmérséklet. Egy időablak végén a melegvíz-készítés lekapcsol.

Előremenő vízhőmérs.
Fűtési jelleggörbék
°C-ban
4.0 3.5 3.0 2.5
2.0
90
1.5

80

1.2

70

1.0

60
50

0.6

40
0.2

30
20
20

10

5

0
-5
-10
-15 -20
Külső hőmérséklet °C-ban

3.3 ábra Diagram fűtési görbékkel

Példa: Ha az 1.5 fűtési görbét választja, akkor -15 °C-os
külső hőmérséklet esetén 75 °C-os előremenő
hőmérséklet szükséges.
Előremenő vízhőmérs.
°C-ban
90
1.5

80
70
60
50
40
30

20

15

10

5

0

18

-5
-10
-15
-20
Külső hőmérséklet °C-ban

A tengely

3.4 ábra A fűtési görbe párhuzamos eltolása

Ha az 1.5 fűtési görbét választja, és a kívánt szobahőmérsékletre nem 20 °C, hanem 22 °C van megadva,
akkor a fűtési görbe a 3.4 ábra szerint eltolódik. A 45°
fokkal megdöntött tengely mentén a fűtési görbe párhuzamosan eltolódik a kívánt szobahőmérséklet értékének
megfelelően. Vagyis 0 °C-os külső hőmérséklet esetén a
szabályozó 67 °C-os előremenő hőmérsékletet biztosít.

i

10

15

22

Fűtési görbe
A fűtési hőmérséklet szabályozása közvetett módon egy
fűtési görbével történik. A fűtési görbe a külső hőmérséklet és az előremenő hőmérséklet közötti viszonyt
ábrázolja.
Az előremenő hőmérséklet a melegvíznek az a hőmérséklete, amely a fűtőkészüléket elhagyja.
A fűtési görbe az egyes fűtőkörökhöz egyenként állítható be.
Lehetőség van különböző fűtési görbék kiválasztására,
hogy a szabályozás a lakásnak és a fűtőkészüléknek
megfelelően optimális legyen.

Példa a fűtési görbére

A fűtési görbe szükséges alapbeállítását a
szakember a fűtőkészülék telepítésekor előre
meghatározta.
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Fagyvédelem
A szabályozó (a külső hőmérséklettől függő)
fagyvédelmi funkcióval rendelkezik. A fagyvédelmi
funkció az Ki és Eco üzemmódokban (az időablakon
kívül) biztosítja a fűtőkészülék fagy elleni védelmét.
Ha Eco üzemmódban a fagyvédelmi funkció (a külső
hőmérséklettől függően) nincs aktiválva, akkor a fűtőkör
a csökkentési időben lekapcsol.f
Ha a külső hőmérséklet +3 °C alá süllyed, akkor minden
fűtőkör részére előírásra kerül a beállított éjszakai
(éjszaka) hőmérséklet.

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00
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3.6

Kezelőelemek áttekintése

A fűtőkészülékhez szükséges valamennyi beállítás elvégezhető a szabályozón.
A szabályozó grafikus kijelzővel rendelkezik. A szövegkijelzők egyszerűbbé teszik a kezelést.
4

1

Alapadatok
Dátum
A hét napja
Idő
Nyár/Tél időszám.

1
> 30.10.09
Pé
15:37
Ki

>Nap beállítás

3

2

3.5 ábra A kezelőelemek áttekintése
Jelmagyarázat
1 Menüszám
2 Jobb oldali beállító egység ,
Paraméter-beállítás (forgatás); Paraméter-kijelölés (megnyomás)
3 Bal oldali beállító egység ,
Menüválasztás (forgatás); Különleges funkció aktiválása (megnyomás)
4 Menüelnevezés

3.7

Kezelési útmutató

A két és beállító egységgel kezelhető a szabályozó
(¬ 3.5 ábra):
A jobb oldali beállító egység megnyomásával kijelölhet
vagy menthet egy paramétert.
A jobb oldali beállító egység elforgatásával beállíthat
egy paramétert.
A bal oldali beállító egység elforgatásával kiválaszthat
egy menüt.
A bal oldali beállító egység megnyomásával aktiválhatja a különleges funkciókat (¬ 5.13 fejezet).
Egy szövegkijelző megkönnyíti a kezelést és egyértelműen jelzi a menüket és a paramétereket.

12
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P 18.12.09

15:37

-15 °C

Takarék prog. aktív
P 18.12.09

15:37

vége

-15 °C

Kéményseprő állás

18:30

> Időpont-kiválasztás vége

aktiválva

P 18.12.09

15:37

Helyiséghőmérséklet

-15 °C
21 °C

Party funkc. aktív
P 18.12.09

15:37

-15 °C

P 18.12.09

15:37

-15 °C

Kézi üzem

HK1

f Fűtés

22 °C

aktiválva

Etage1

Eco

20 °C

Tároló

Auto

Szolár

Auto

P 18.12.09

VRS 620

15:37

Helyiséghőmérséklet

-15 °C
21 °C

Egyszeri tárlófeltöltés
Alapadatok

1

aktiválva

f 09. 05. 10

Dátum
Napok

FR

Idő

16 : 55

Nyár/Tél időszám.

Ki

>Nap beállítása

Szoláris hozam

2

Melegvíz

5

paraméterek
Szoláris hozam

1255

Visszaállítás?

kWh
f

NEM

> Kívánt hőmérséklet kiválasztása

>szolár visszatáplálás?

HK1

3

Időprogramozás
1

08:00 – 14:00
16:00 – 22:00

szolártároló

6

Információ

fHé-Pé
2

f 50 °C

Kívánt tároló hőm.

f 60 °C
55 °C
30 °C
59 °C
22 °C

Tároló érzékelő 1
Tároló érzékelő 2
Tároló érzékelő 3
TD1 érzékelő
TD2 érzékelő

3
> Nap / blokk kiválasztása

Távolléti program

4

Név

7

a teljes rendszerre

megváltoztatás

Időablakok

HK1

: f Pince

HK2

:

Etage1

HK3

:

Etage2

HK4

:

Bérlő

1

f 18 . 07 . 10 – 31 . 07. 10

2

26 . 09 . 10 – 05 . 10. 10

Kívánt hőmérséklet

15 °C

Kezdő nap beállítása

>kiválasztás

HK1

5

Csökkentett hőm.

Kódszám beadás

8

engedélyezése

paraméterek
f

Fűtési görbe

15 °C

Kódszám:
f0 0 0 0

0,90
Ált. kód:

1000
>Előírt helyiséghőmérséklet kiválasztása

>számjegyek beállítása

Kódszám beadás

3.6 ábra Az üzemeltetői szint menüszerkezete
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3.8

A szabályozó kezelési szintjei

A szabályozó két kezelési szinttel rendelkezik: az
üzemeltetői szinttel és a szakemberszinttel. Minden
kezelési szinthez több menü tartozik, amelyekben a
hozzájuk tartozó paraméterek láthatók, beállíthatók és
módosíthatók.

i

A kijelzett menük száma a fűtőkészülék konfigurációjától függ. Ezért előfordulhat, hogy
ebben az útmutatóban több menü leírása
található, mint amennyit az Ön fűtőkészüléke
kijelez.

Üzemeltetői szint
Az üzemeltetői szint az üzemeltető számára lett kialakítva és azokat az alapvető paramétereket jeleníti meg,
amelyeket normál üzemelés közben különleges ismeretek nélkül Ön is megváltoztathat a mindenkori igényeknek megfelelően.
Az üzemeltetői szint magába foglalja az alapkijelzést, az
1 ...
8 menüket és a különleges funkciók (takarékfunkció, partifunkció, egyszeri tárolófeltöltés) menüit.
Szakemberszint
A szakemberszint a szakember számára biztosított
kezelési szint. A szakemberszinten történik azoknak a
készülékspecifikus paramétereknek a beállítása, amelyekkel a szakember a fűtőkészüléket konfigurálja és
optimalizálja. Ezeket a készülékspecifikus paramétereket csak szakember állíthatja be és módosíthatja. Ezért
a szakemberszintet hozzáférési kód védi. Ez megakadályozza a készülékspecifikus paraméterek véletlen átállítását.

3.9

Menüfajták

A szabályozó különböző menüfajtákkal rendelkezik,
amelyek a kiválasztástól függően jelennek meg a kijelzőn:
– grafikus kijelzés,
– alapkijelzés,
– az üzemeltetői szint egyik menüje vagy
– a szakemberszint egyik menüje
(Példák: ¬ 3.10 fejezet).
A grafikus kijelzésen a készülék állapotára vagy a szoláris hozamra vonatkozó ábra látható
Az alapkijelzésen a pillanatnyi üzemmód, valamint az
egyes fűtőkörök előírt helyiséghőmérsékleti értékei láthatók és állíthatók be.
Az üzemeltetői szint menüit jobb oldalon felül egy szám
jelöli (pl. 1). Ez a szám megkönnyíti a menük megtalálását.
Az üzemeltetői szint menüiben egészen az Ön igényeihez igazodva állíthatja be például a helyiség hőmérsékletét, az időablakot, a csökkentési hőmérsékletet és a
fűtési görbéket.
A szakemberszint menüit jobb oldalon felül egy betű és
egy szám jelöli (pl. C2). A szakemberszint menüiben a
készülékspecifikus paraméterek csak megtekinthetők (¬
5.12 fejezet).

A szakemberszint magába foglalja a C1 - C15 menüket, a
telepítési segédeszközök menüit (A1 - A8) és a szervizfunkciók menüit (pl. kéményseprő funkció).

14
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3.10

Menük különböző kezelési helyzetekben

Az üzemeltetői szinten:
Példa: Grafikus kijelzés
A grafikus kijelzésen a készülék állapotára vagy a szoláris
hozamra vonatkozó ábra látható.
A szimbólumok magyarázatát az 5.2 fejezet tartalmazza.

Se 02.12.09
HK1
Etage1
Tároló
Szolár

15:43

-3 °C

f Fűtés

22 °C
20 °C
60 °C

Eco
Auto
Auto
VRS 620

d

Alapadatok

1

Dátum
Napok
Idő

f 02.12.09

Se
14:08

Nyár/Tél időszám.

Ki

Példa:Alapkijelzés
Az alapkijelző a pillanatnyi üzemmódot, valamint az előírt
helyiséghőmérsékletet mutatja minden egyes fűtőkörre,
és lehetővé teszi az üzemmód gyors módosítását az
egyes fűtőkörökben. Ha kettőnél több fűtőkör van zárva,
akkor a fűtőkörök egymás után megjelennek, ha elforgatja a jobb oldali beállító egységet .
A kijelző felső részén mindig az alapadatok, a hét napja, a
dátum, az óra és a külső hőmérséklet láthatók. Egy lehetséges hiba a második sorban látható. Az alapadatok beállításáról az 5.3 fejezetben olvashat.
Az alapkijelzésen a különleges funkciók és a szervizfunkciók is előhívhatók.
A jobb alsó sarokban látható nyíld azt jelzi, hogy a
szabályozóhoz további modulok csatlakoznak.
Ha szeretné ennek a modulnak az üzemmódját és
hőmérsékletét ellenőrizni vagy beállítani, akkor a jobb
oldali beállító egységet forgassa addig, amíg meg nem
jelenik a kijelzőn a következő sor.
Példa: 1. menü
A menükben ( 1 - 8) megtalálható a fűtőkészülék üzemeltetői szintjének valamennyi kapcsolódó beállítása.
A felső részen a menüelnevezés és a menü száma látható
( szimbólum és egy szám a jobb felső sarokban). A számozás megkönnyíti az egyes menük megtalálását programozás közben.

>Nap beállítás
Se 02.12.09

15:37

Takarék prog. aktív
vége

- 15 °C

Példa:Különleges funkciók
A különleges funkciók átmenetileg megváltoztatják a
fűtőkör üzemmódját, majd automatikusan befejeződnek.
A különleges funkciók az első grafikus kijelzésből és az
alapkijelzésből hívhatók elő.

f 18:30

> Vége idő választás
3.4 táblázat Menüfajták

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00
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3 A készülék leírása

Az üzemeltetői szinten:
HK1
paraméterek
Égőkör fajta
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe
K.hőm.függő lekapcs.
> Kívánt szobahőmérséklet

C2

f 15 °C

0,90
20 °C

Példa: C2 menü
A C1 - C15 menük azoknak a készülékspecifikus paramétereknek a beállítási területei, amelyeket csak a szakember állíthat be.
Ezeket a menüket C betű és egy szám jelöli a kijelző jobb
felső sarkában.
A szakemberszint menüit előhívhatja, a paramétereket
megtekintheti, de azokat nem módosíthatja.

A beállítható paraméterek szürke hátterűek.
3.4 táblázat Menüfajták (folytatás)
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3.11

A beállítható paraméterek áttekintése

Menü Menü
Megnevezés

1

2
3

4

5

beállítható üzemelési érték

Alapadatok
(¬ 5.4 fejezet)

Dátum
Napok
Idő
Nyári/téli időszámítás átállítása
Szoláris hozam Szoláris hozam érté(¬ 5.5 fejezet) kének visszaállítása
Időprogramozás Napok/Blokk
(¬ 5.6 fejezet)
1 Idő indítása/vége
2
3
Távolléti progTávolléti időszak
ram a teljes
időtartama
rendszerre
(¬ 5.7 fejezet)
Távolléti időszak
kívánt értéke Fűtés
HK1
paraméterek
(¬ 5.8 fejezet)

Csökkentési hőmérséklet

Fűtési görbe

7

8

Melegvíz
Tároló kívánt hőm.
paraméterek
(¬ 5.9 fejezet)
Nevek
HK 1
megváltoztatása
(¬ 5.11 fejezet)
Kódszint
Kódszám
engedélyezése
(¬ 5.12 fejezet)

Megjegyzés

Mértékegység

Min.
érték

Max. Lépésérték távolság/
Kiválasztási lehetőség

Gyári
Saját
beállítás beállítás

Nap, hónap, év kiválasztása;
Óra, perc kiválasztása
Auto/Ki
Az előzmények grafikus
kijelzése nem változik
Napok/Napok blokkja
(pl. Hé-Pé) kiválasztása
Naponként/blokkonként
három időablak áll rendelkezésre
Kezdés nap, hónap, év
beállítása;
Befejezés nap, hónap,
év beállítása
Előírt helyiség-hőmérséklet beállítása a távolléti időszakra
Csökkentési hőmérséklet meghatározása az
időablakok közötti időszakokra
Előremenő hőmérséklet
szabályozása a külső
hőmérséklettől függően;
különböző fűtési görbék
választhatók
A melegvíz-készítés
kívánt hőmérsékletének
beállítása
tetszőleges nevek adhatók meg max. 10 karakter hosszúságban

Ki

kWh

Óra/
perc

10 perc

°C

5

30

1

15 °C

°C

5

30

1

15

0,1

4

0,05-0,1

1,2

35

70

1,0

60

°C

HK 1

Kódszám megadása a
szakemberszint eléréséhez

3.5 táblázat Beállítható paraméterek az üzemeltetői szinten

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00
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4 Üzembe helyezés

4
4.1

Üzembe helyezés
Első üzembe helyezés szakember által

Az egész fűtőberendezés szerelését, elektromos csatlakoztatását, konfigurációját, valamint az első üzembe
helyezést csak elismert szakember végezheti!
1

4.2

Betanítás szakember által

> Ügyeljen arra, hogy a szakembertől megkapja a képzést a szabályozó és az egész fűtőkészülék kezelésére vonatkozóan, és hogy a megfelelő útmutatók,
illetve a terméket kísérő dokumentumok rendelkezésre álljanak.

4.1 ábra A szabályozó be-/kikapcsolása
Jelmagyarázat
1 Billenőkapcsoló

4.3

Szabályozó be-/kikapcsolása

b
i

Vigyázat!
Fagyás miatti anyagi kár!
A fagyvédelmi funkció csak akkor aktív, ha a
szabályozó bekapcsolt állapotban van.
> Fagyveszély esetén soha ne kapcsolja ki a
szabályozót.
> A szabályozó főkapcsolóját kapcsolja „I”
állásba.

> Nyomja meg a billenőkapcsolót (1) a szabályozó be-/
kikapcsolásához.

Ha a fűtőberendezése külső érzékelője nem
kap DCF-jelet, akkor a szabályozó bekapcsolása után az órát és a dátumot kézzel kell
beállítani.

> Ügyeljen a dátum és az idő helyes beállítására a beállított időprogramok és a távollét program megfelelő
működése, valamint a következő karbantartási időszak ellenőrzésének fenntartása érdekében.
> Hagyja bekapcsolva a szabályozót, hogy a fűtőberendezés rendszerállapotáról mindig áttekintéssel rendelkezzen, és gyorsan felfigyeljen egy hibára.
> Használja a távollétprogramot (¬ 5.7 fejezet) , hogy
távolléte idején energiaköltséget takarítson meg.

18
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5
5.1

Kezelés

5.1.2

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig, amíg a
kurzorel nem éri a módosítani kívánt paramétert.

A szabályozó kezelése

A szabályozó a két beállító egységgel ( és ) kezelhető:
Ha a beállító egységet (¬ 3.5 ábra, 3., 4. poz.)
elforgatja, akkor az érezhetően a következő pozícióba
áll. Az elforgatás irányától függően egy fokozattal
történő elfordítás a menüt egy pozícióval előrefelé vagy
visszafelé lépteti. A paraméterek beállítási
tartományában az érték (a lépésköztől, az
értéktartománytól és az elforgatás irányától függően)
növekszik vagy csökken.
Általánosságban a következő kezelési lépések fontosak
1 - 8 menük esetében:
az
– Menü kiválasztása (¬ 5.1.1 fejezet).
– Paraméterek kiválasztása és kijelölése (¬ 5.1.2 fejezet).
– Paraméterek beállítása és mentése (¬ 5.1.3 fejezet).

> Nyomja meg a jobb oldali
beállító egységet . A paraméter kijelölődik, és ekkor a
beállítása végrehajtható.

5.1.3

i

Paraméterértékek beállítása

i

Csak olyan paramétert lehet beállítani,
amely ki van jelölve (¬ 5.1.2 fejezet).
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet a kiválasztott
paraméter értékének módosítására.

Mivel a különleges funkciók csak az alapkijelzésből hívhatók elő, egy speciális kezelési folyamat áll rendelkezésre (¬ 5.13 fejezet).

5.1.1

Paraméterek kiválasztása és kijelölése

> Nyomja meg a jobb oldali
beállító egységet a módosított érték mentéséhez.

A szakemberrel magyaráztassa el első kezelési lépéseket. Így megakadályozható a beállítások akaratlan megváltoztatása.

A paraméterek egészen pontos beállításáról az 5.3 és
5.4 fejezetekben olvashat.

Menü kiválasztása

Az összes menü áttekintése a 3.6 ábrán látható.
Minden menü lineáris elrendezésű, ismertetésük is
ebben a sorrendben történik.

i

A grafikus kijelzés a szabályozó normál (standard) kijelzése. A szabályozó automatikusan
az alapkijelzést jeleníti meg, ha egy ideig
(min. 15 percig) semmilyen beavatkozás nem
történik.

5.1.4

Különleges funkciók előhívása

Mivel a különleges funkciók csak az alapkijelzésből hívhatók elő, egy speciális kezelési folyamat áll rendelkezésre (¬ 5.13 fejezet).

> Ha a szabályozón a grafikus kijelzés látható, akkor
forgassa el két fokozattal jobbra a bal oldali beállító
egységet .
A szabályozón az alapkijelzés látható.
Az alapkijelzés után következnek a menük.
> Fordítsa el a bal oldali beállító egységet , amíg a szükséges menü kiválasztása meg
nem történik.

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00
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5.2

A rendszerállapot ellenőrzése

A rendszerállapotot a grafikus ábrákon ellenőrizheti.

5.1 ábra Grafikus ábrázolás: Rendszerállapot

A Rendszerállapot kijelzés a szabályozó alapkijelzése,
ezért a kezelési sorrendben ez az első kijelzés. Amikor
ez látható, akkor a bal oldali beállító egység csak
jobbra forgatható.
Ha hosszabb ideig nem történik beavatkozás, akkor a
szabályozó mindig erre a kijelzésre vált vissza.
vagy
> Forgassa el ütközésig a bal oldali beállító egységet .
A kijelzőn a rendszerállapot látható.

A szimbólumok jelentése a következő:
Aktuális hőmérséklet a kollektorérzékelőnél
Két kollektormezővel rendelkező
készülékek esetén a legmagasabb
hőmérsékleti érték látható.
Ha a szolárkör védelmi funkciója aktív,
akkor a „> xxx°C“ hőmérsékletérték villogva jelenik meg.
Egy VPM S és VMS szolárállomással
kombinálva a szolárállomás hőmérsékleti értékének átvételére kerül sor. A
szolárállomás csak akkor észleli a
hőmérsékletet, ha a szolárállomás szivattyúja működik. Ha a szolárállomás
egyik védelmi funkciója aktív, akkor villogó >150 °C kijelzés látható. Ha nincs
szoláris hozam, akkor a 20 °C kijelzés
látható.
Aktuális hozamminőség
A pillanatnyi szoláris hozam intenzitását mutatja.
Nincs fekete sáv = alacsony hozam
Az összes fekete sáv = magas hozam
Szoláris hozam
A tárolószimbólum azt mutatja, hogy
milyen hőmérséklettel történik aktuálisan a szolártároló feltöltése, illetve
mekkora szoláris hozam lehetséges
még a maximális hőmérsékletig.
égő
nyíl villog: A szolártároló feltöltését a
fűtőkészülék végzi.

Fűtőkör
nyíl villog: A szolártárolóban a hőmérséklet elég magas (TD1 érzékelő)
ahhoz, hogy támogassa a fűtési rendszert (csak napenergiával működő
fűtésrásegítéshez alkalmas berendezések esetén).
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A második grafikus ábra az aktuális szoláris hozamot
ábrázolja.
> Forgassa el a bal oldali beállító egységet egy fokozattal jobbra.
A kijelzés átvált a második grafikus ábrázolásra, és a
következő ábrát mutatja:

Se 02.12.09
15:43
Helyiséghőmérséklet
f Fűtés
HK1

-3 °C
20 °C
22 °C

Etage1

Eco

20 °C

Tároló
Szolár

Auto
Auto
VRS 620

60 °C

5.3 ábra Alapkijelzés

5.2 ábra Grafikus ábrázolás: Szoláris hozam

Ha egy hozam mérésére szolgáló érzékelő csatlakoztatva van, akkor a grafikus ábra a tényleges szoláris
hozamot mutatja.
A szoláris hozam megjelenítése minden hónapra vonatkozóan kWh-ban, az adott évre vonatkozóan (fekete
oszlop) az előző évvel (üres oszlop) összehasonlítva történik.
A kijelzett érték (a példában 1231 kWh) az üzembe helyezés/visszaállítás óta mutatja az összes szoláris hozamot.
A szoláris hozam értéke visszaállítható nullára (¬ 5.5
fejezet). A grafikus ábrázolást ez nem változtatja meg.

i
i
5.3

Ha nincs csatlakoztatva érzékelő a hozam
méréséhez, akkor a szabályozó nem tudja
meghatározni és megjeleníteni a szoláris
hozamot.

Ha a szabályozó egy VPM S vagy VMS szoláris állomással rendelkezik, akkor a szoláris
hozam átvitele a szabályozóra közvetlenül az
eBUS-on keresztül történik. Ekkor a hozam
mérésére szolgáló érzékelőre nincs szükség.

A szürke hátterű paraméterek (üzemmód, előírt helyiséghőmérséklet) az alapkijelzésben egyenként állíthatók
be.
A kijelző felső részén mindig az alapadatok, a hét napja,
a dátum, az óra és a külső hőmérséklet láthatók.
Ha a helyiség felkapcsolása aktív, akkor a helyiség mért
hőmérséklete a kijelzés második sorában látható.

i

Ha egy helyiséghőmérő felszerelésére került
sor, akkor a helyiség felkapcsolását a szakember aktiválja a fűtőberendezés üzembe helyezésekor.

Napok, a dátum, az idő beállítása az 1 menüben lehetséges (¬ 5.4 fejezet).
A külső hőmérsékletet (ez a példában -3 °C) a külső
érzékelő méri és továbbítja a szabályozóhoz. A helyiség
aktuális hőmérsékletét (a példában 20 °C) a helyiséghőmérő méri és továbbítja a szabályozóhoz.
Az alapadatok alatt a beállítható paraméterek jelennek
meg:
– fűtőkörönként
– a beállított üzemmód,
– az előírt helyiség-hőmérséklet (a kijelzett fűtőkörre
vonatkozóan)
– a tároló esetében
– a beállított üzemmód,
– a tároló előírt hőmérséklete (melegvíz-hőmérséklet).

i

A szabályozó alapkijelzésében megjelenített
fűtőkörök száma a fűtőberendezés konfigurációjától függ.

Paraméterek beállítása az alapkijelzésben

> Ha a szabályozón a grafikus kijelzés látható, akkor
forgassa el két fokozattal jobbra a bal oldali beállító
egységet .
A kijelzőn az alapkijelzés látható.

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00
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5.3.1

Üzemmód beállítása

Amikor beállítja az üzemmódot, ezzel közli a szabályozóval, hogy milyen körülmények között kerüljön sor a
hozzárendelt fűtőkör, illetve melegvízkör szabályozására.

i

Ha a Szabadság kijelzés látható, akkor a
távollétprogram aktív.
Ha a távollétprogram aktív, akkor az üzemmód beállítása nem lehetséges.

A következő üzemmódok lehetségesek:
Üzemmód

Hatás

Auto

A fűtőkör üzemelése előre megadott időprogram
szerint váltakozik a Fűtés és Lehűlés üzemmódok
között.
A fűtőkör üzemelése előre megadott időprogram
szerint váltakozik a Fűtés és a Ki üzemmódok
között.
Amennyiben a fagyvédelmi funkció (a külső
hőmérséklettől függően) nem aktív, a fűtőkör a
csökkentett fűtési időszak alatt kikapcsol.
A fűtés szabályozása az előírt nappali helyiséghőmérsékletre történik.
A fűtőkör szabályozása az előírt éjszakai helyiséghőmérsékletre történik.
Ha a fagyvédelmi funkció (a külső hőmérséklettől
függően) nem aktív, a fűtőkör kikapcsol.

Eco

Fűtés
Csökkentett
Ki

Se 02.12.09

f Fűtés
HK1
Etage1
Eco
Tároló
Auto
Szolár
Auto
>Üzemmód kiválasztása

Hatás

Szimbólum

Jelentés
Ha az Eco vagy Auto üzemmód után a szimbólum látható, akkor egy időablak aktív. A fűtőberendezés fűt.
Ha az üzemmód után a szimbólum
látható, akkor nincs aktív időablak. A fűtőberendezés csökkentési üzemben található.

-3 °C
22 °C
20 °C
60 °C

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzoraz Auto üzemmód előtt (Tároló sor)
villogni nem kezd.
Se 02.12.09

15:43

-3 °C

HK1
Fűtés
Etage1
Eco
f Auto
Tároló
Szolár
Auto
>Üzemmód kiválasztása

22 °C
20 °C
60 °C

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
Az üzemmód kijelölése megtörtént.
Se 02.12.09

Üzemmód

15:43

15:43

-3 °C

HK1
Fűtés
Etage1
Eco
f Ki
Tároló
Szolár
Auto
>Üzemmód kiválasztása

22 °C
20 °C
60 °C

.

5.1 táblázat Üzemmódok a fűtőkörökhöz
Üzemmód

Hatás

Auto

Előre megadott időprogram szerint történik a
melegvíztároló feltöltésének, ill. a keringetőszivattyú engedélyezésének meghatározása.

Be

Ki

A melegvíztároló feltöltése folyamatosan engedélyezett. Szükség esetén a tároló azonnal feltöltődik, a keringetőszivattyú állandóan működik.
a tároló nem kerül utántöltésre, a cirkulációs szivattyú üzemen kívül van.
Amennyiben a tároló hőmérséklete 12 °C alá csökken, a melegvíztároló 17 °C-ra felfűtődik (Fagyvédelem).

5.2 táblázat Üzemmódok a keringetőkörhöz és a
melegvízkörhöz

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet
amíg a kívánt üzemmód meg nem jelenik.
Se 02.12.09
HK1
Etage1
Tároló
Szolár

15:43

-3 °C

Fűtés
Eco
f Ki
Auto
VRS 620

22 °C
20 °C
60 °C

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
Az üzemmód mentésre kerül és működik.

addig,

.

Az üzemmód alapkijelzésben történő beállításának
magyarázata az alábbiakban a tároló példáján történik.
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i
5.3.2

Ha az üzemmódot további fűtő- és keringetőkörök/melegvíztároló-körök esetében is szeretné módosítani, akkor forgassa el a beállító
egységet addig, amíg a kurzormeg nem
jelenik a megfelelő sorban a módosítani
kívánt üzemmód előtt. Ismételje meg az előzőekben leírt lépéseket.

Előírt helyiség-hőmérséklet beállítása a HK1
fűtőkör példáján

Az előírt helyiség-hőmérséklet a fűtési jelleggörbe kiszámításánál kerül figyelembe vételre.
Ha növelni szeretné a helyiségre előírt értéket, akkor a
beállított fűtési görbe párhuzamosan eltolódik egy 45°os tengelyen, és ennek megfelelően alakul a szabályozó
által szabályozandó előremenő hőmérséklet
(¬ 3.4 ábra).

15:43

HK1
Fűtés
Etage1
Eco
Tároló
Ki
Szolár
Auto
> Kívánt szobahőmérséklet

-3 °C
f

15:43

HK1
Fűtés
Etage1
Eco
Tároló
Ki
Szolár
Auto
> Kívánt szobahőmérséklet

-3 °C
f

15:43

HK1
Fűtés
Etage1
Eco
Tároló
Ki
Szolár
Auto
> Kívánt szobahőmérséklet

15:43

HK1
Fűtés
Etage1
Eco
Tároló
Ki
Szolár
Auto
> Kívánt szobahőmérséklet

-3 °C
f

21 °C
20 °C
60 °C

Ugyanilyen módon állítsa be a többi fűtőkör
előírt helyiség-hőmérsékletét és a tároló
melegvíz-hőmérsékletét.

A szabályozó módosított kívánt értékeinek érvényességi ideje
Ha az alapkijelzésben megváltoztatta az előírt helyiséghőmérsékletet, akkor az új érték érvényes a szabályozóra.
A fűtőberendezés szabályozása minden időablakban
megtörténik az új előírt helyiség-hőmérsékletre:
– azonnal, ha a kívánt értéket egy időablakban megváltoztatja,
– a következő időablak kezdetekor, ha megváltoztatja a
kívánt értéket egy időablakon kívül.

22 °C
20 °C
60 °C

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
Az előírt helyiség-hőmérséklet ki van jelölve.
Se 02.12.09

Se 02.12.09

i

22 °C
20 °C
60 °C

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzorvillogni nem kezd az előírt helyiséghőmérséklet (a példában 22 °C) előtt.
Se 02.12.09

i

Az előírt helyiség-hőmérsékletet úgy válassza
meg, hogy az teljesen megfeleljen az Ön
hőigényének. Ezzel energiát és pénzt takaríthat meg.

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
A megváltoztatott előírt helyiség-hőmérséklet mentésre
kerül és érvényben van.
> Szükség esetén ismételje meg a munkalépéseket.

Előfeltétel: A kijelzőn az alapkijelzés látható
(¬ 5.3 fejezet).
Se 02.12.09

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kívánt előírt helyiség-hőmérséklet meg nem
jelenik.

.

-3 °C
f

21 °C
20 °C
60 °C
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5.4

Alapadatok beállítása

Hónap beállítás:

Az 1 menüben a következő alapadatok állíthatók be:
– a dátum (a beállítás hatással van a távollétprogramra
és a karbantartási időközök felügyeletére is),
– a hét napja,
– az idő (a beállítás hatással van az időablak kezdetére
és végére),
– Nyári/téli időszámítás.

i
5.4.1

Ezek a beállítások minden csatlakoztatott
rendszerkomponensre érvényesek.

Az

Alapadatok
Dátum
02 .f12 . 09
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Hónap beállítás

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzorvillogni nem kezd a Dátum sorban a
Hónap szó előtt.

1 menü behívása
Alapadatok

Alapadatok

> Forgassa el a bal oldali beállító egységet addig,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik az 1 Αλαπαδατοκ
menü (¬ 5.3 φεϕεζετ).

5.4.2 Dátum beállítása
Ha a fűtőberendezés külső érzékelője nem
kap DCF-jelet, akkor szükség esetén kézzel
kell beállítani a dátumot.

> Ügyeljen arra, hogy a dátum helyesen legyen megadva, mert a távollétprogram helyes működése és a
következő karbantartási időszak felügyelete csak így
lehetséges.
A dátum három paraméterből tevődik össze (02.12.09 =
Nap.Hónap.Év).
A beállítási tartományok előre megadottak.

i

Először a hónapot állítsa be, mert a Nap
beállítási tartomány a hónaptól függ.

Előfeltétel: a kijelzőn az
(¬ 5.1.1 fejezet).
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1

1

f 02 . 12 . 09
Dátum
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
>Nap beállítás

i

1

Dátum
02 .f12 . 09
Napok
Se
Idő
14:08
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Hónap beállítás
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A Hónap elem van kijelölve.
Alapadatok

.

1

Dátum
02 .f11 . 09
Napok
Se
Idő
14:08
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Hónap beállítás
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kívánt Hónap érték meg nem jelenik.
Alapadatok

1

Dátum
02 .f11 . 09
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Hónap beállítás

1 Alapadatok menü látható
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A módosított hónap mentésre kerül

.
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Év beállítás:

Nap beállítás:
Alapadatok

Alapadatok

1

Dátum
f02 . 11 . 09
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
>Nap beállítás

Dátum
30 . 11 .f09
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Év beállítás

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzora Nap mező előtt villogni nem kezd.
Alapadatok

1

Dátum
30 . 11 .f09
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Év beállítás

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A Nap elem van kijelölve.

.

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
Az Év elem ki van jelölve.
Alapadatok

1

Dátum
f30 . 11 . 09
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
>Nap beállítás

.

1

Dátum
f30 . 11 f10
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Év beállítás

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet
amíg a kívánt nap meg nem jelenik.
Alapadatok

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzoraz Év mező előtt villogni nem kezd.
Alapadatok

1

Dátum
f02 . 11 . 09
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
>Nap beállítás

Alapadatok

1

addig,

Alapadatok

1

Dátum
f30. 11 . 09
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
>Nap beállítás
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A módosított nap mentésre kerül.

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet
amíg a kívánt év meg nem jelenik.

addig,

1

Dátum
30 . 11 .f10
Napok
Se
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Év beállítás
.

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A módosított év mentésre kerül.

.
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5.4.3

Napok beállítás

Előfeltétel: a kijelzőn az
(¬ 5.1.1 fejezet).

5.4.4 Az óra kijelzés beállítása
1 Alapadatok menü látható

Alapadatok

1

i

Dátum
30 . 11 . 09
f Se
Napok
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
A hét napjának beállítás

Előfeltétel: a kijelzőn az
(¬ 5.1.1 fejezet).

1

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
Napok elem van kijelölve.

1

.
Alapadatok

1

1

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Se
f
14 : 08
Idő
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Óra beállítás
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
Az Óra elem van kijelölve.

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet
amíg a kívánt napok meg nem jelenik.

Alapadatok

1

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A módosított Napok mentésre kerül.

.

addig,
1

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Hé
f 15 : 08
Idő
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Óra beállítás

Dátum
30 . 11 . 09
f
Hé
Napok
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
A hét napjának beállítás

26

Alapadatok

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzoraz Óra mező előtt villogni nem kezd.

Dátum
30 . 11 . 09
fH
Napok
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
A hét napjának beállítás

Alapadatok

1 Alapadatok menü látható

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Se
f 14 : 08
Idő
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Óra beállítás

Dátum
30 . 11 . 09
f Se
Napok
Idő
14 : 08
Ki
Nyár/Tél időszám.
A hét napjának beállítás

Alapadatok

Ha a fűtőberendezés külső érzékelője nem
kap DCF-jelet, akkor szükség esetén kézzel
kell beállítani az órát.

> Ügyeljen az óra helyes beállítására a beállított időprogram megfelelő működéséhez.

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzorvillogni nem kezd Napok mező előtt.
Alapadatok

Az óra kijelzés két paraméterből tevődik össze (14:08 =
óra:perc).

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet
amíg a kívánt óra érték meg nem jelenik.

addig,

.
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Alapadatok

Alapadatok

1

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Hé
f 15 : 08
Idő
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Óra beállítás

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Hé
Idő
15 f15
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Perc beállítás

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A módosított óra érték mentésre kerül.
Alapadatok

.

Nyári/téli időszámítás átkapcsolásának
aktiválása

i

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzora Perc mező előtt villogni nem kezd.
1

Ha a fűtőberendezés VRC DCF külső
érzékelővel (¬ 1.1 táblázat, cikksz. )
rendelkezik, akkor nincs szükség a téli és
nyári időszámítás közötti átkapcsolás
aktiválására. A készülék automatikusan vált a
nyári és téli időszámítás között.

Ha a Nyár/Tél időszám. = Auto beállítást használja,
akkor a szabályozó automatikusan vált a nyári és téli
időszámítás között, noha a külső érzékelő nem rendelkezik DCF vevőkészülékkel.
Előfeltétel: a kijelzőn az
(¬ 5.1.1 fejezet).

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Se
15 f08
Idő
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Perc beállítás

1 Alapadatok menü látható

Alapadatok

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A Perc mező megjelölve.
Alapadatok

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
A Perc mező módosított értéke mentésre kerül.
5.3.5

1

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Se
Idő
15 f08
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Perc beállítás

Alapadatok

1

.

1

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Se
Idő
15 : 15
Nyár/Tél időszám. f Ki
>Mód választás
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzora Nyár/Tél időszám. paraméter előtt
villogni nem kezd.

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Hé
15 f15
Idő
Ki
Nyár/Tél időszám.
> Perc beállítás
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet
amíg a kívánt perc érték meg nem jelenik.

1

Alapadatok

addig,

1

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Se
Idő
15 : 15
Nyár/Tél időszám. f Ki
>Mód választás
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
A Nyár/Tél időszám. elem kijelölése megtörtént.

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00
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Alapadatok

1

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Hé
Idő
15 : 15
Nyár/Tél időszám. f Auto
>Mód választás

5.5

Szoláris hozam beállítása nullára

Előfeltétel: a kijelzőn az
(¬ 5.1.1 fejezet).

1 Alapadatok menü látható

Szoláris hozam

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kívánt Nyár/Tél időszám. paraméter meg
nem jelenik.

Szoláris hozam
Visszaállítás

2

f

1255
nem

kWh

>szoláris visszaállítás?
Alapadatok

1

Dátum
30 . 11 . 09
Napok
Hé
Idő
15 : 15
Nyár/Tél időszám. f Auto
>Mód választás
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
A módosított Nyár/Tél időszám. paraméter mentése
megtörtént.
Hosszabb kezelésmentes idő után automatikusan újra
megjelenik az alapkijelzés.

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzora beállítási érték (a példában = nem)
előtt villogni nem kezd.
Szoláris hozam
Szoláris hozam
Visszaállítás

2

f

1255
nem

kWh

>szoláris visszaállítás?
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A beállítási érték megjelölve.
Szoláris hozam
Szoláris hozam
Visszaállítás

.

2

f

1255
igen

kWh

>szoláris visszaállítás?
> Forgassa a jobb oldali beállító egységet
az igen meg nem jelenik.
Szoláris hozam
Szoláris hozam
Visszaállítás

addig, amíg

2

f

1255
igen

kWh

>szoláris visszaállítás?
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
A szoláris hozam most nullára van visszaállítva, és ettől
az időponttól újraindul a számlálása.
A grafikus ábrázolást ez nem változtatja meg.
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5.6

Időprogramok beállítása

A 3 Időprogramozás menüben a fűtőkörök, a melegvíz-tároló és a keringetőszivattyúk saját időprogramjai
állíthatók be.
Naponta, illetve blokkonként (egy blokk pl. H – P) maximum három időablak (Kezdő óra - Befejező óra) állítható be.
Az időprogramok gyári beállítása:
Hé – Pé
5:30 - 22:00 óra
So
7:00 – 23:30 óra
Va
7:00 – 23:30 óra
Ezek az időprogramok hozzáigazíthatók az egyéni igényekhez.
Egy időablakon belül fűtés történik. A szabályozás az
előírt helyiség-hőmérséklet alapján történik. Az időablakon kívül a fűtőberendezés a helyiség hőmérsékletét a
csökkentési hőmérsékletre csökkenti.
Az időprogramozáshoz egy egész sor kijelző tartozik,
amelyek jobb felső sarkánál 3 jelölés található. E kijelzések mindegyike esetében ( 3) látható az Időprogramozás 2. kijelzősorában.
A kijelző 1. sorában látható, hogy mire vonatkozik az időprogram (pl. HK1, melegvíz, keringetőszivattyú).
HK1
Időprogramozás
fHé-Pé
1 06:00 - 09:30
2 16:30 - 21:30
3
> Napok/blokk választás

3

i

Szolártárolóhoz kapcsolódva ügyelni kell arra,
hogy az időprogrammal a tároló fűtőkészüléken keresztüli utántöltése engedélyezésre
kerül.

Az utántöltő funkció biztosítja, hogy a szolártároló kielégítő melegvíz-hőmérsékletet érjen el.
A szabályozó gyári beállítása a szolártároló utántöltéséhez:
Napok/Blokk

Utántöltési idők

Hé-Pé
So
Va

5:30 - 22:00 óra
7:00 - 23:30 óra
7:00 - 22:00 óra

5.6.1

Időablakok beállítása

> Először is szánjon időt az egyedi időablak gondos
megtervezésére.
Az időablakok olyan nap/blokk szerinti időszakok,
amikor Ön otthon tartózkodik, és melegre, valamint
melegvízre van szüksége.

i

Amikor a felfűtési időt egy blokkra (pl. Hé-Pé)
meghatározza, akkor nincs szükség az egyes
napok beállítására a blokkon belül.

Előfeltétel: a kijelzőn az
(¬ 5.1.1 fejezet).

A beállítható paraméterekre vonatkozóan további információk a 3.5 táblázatban találhatók (¬ 3.11 fejezet).
Minden kör tartalmaz almenüket az egyes napokhoz/
blokkokhoz. Így az életmódtól függően minden napra
más felfűtési idők állapíthatók meg.
Ha egy naphoz (pl. Ke) egy blokkon belül (pl. Hé-Pé) egy
eltérő időablak programozására került sor, akkor a
blokkra vonatkozóan Hé-Pé --:-- kijelezés lesz érvényes.
Ebben az esetben az időablakokat minden nap egyenként kell beállítani.
HK1
Időprogramozás
fHé-Pé
1
––:–– – ––:––
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Napok/blokk választás

i

A melegvíz-tárolóhoz és a keringetőszivattyúhoz ugyanazok az időablakok állíthatók be.

3
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i

1 Alapadatok menü látható

Ha a fűtőberendezés több fűtőkörrel,
melegvíz-tárolóval és keringetőszivattyúval
van konfigurálva, akkor forgassa a bal oldali
beállító egységet addig, amíg a 3
Időprogramozás menüben meg nem jelenik a
fűtőkörre, a melegvíz-tárolóra vagy a
keringetőszivattyúra vonatkozó kijelző
attól függően, hogy melyikre kívánja
beállítani az időprogramozást.

A következő példában a HK1 fűtőkörhöz egy hétvégi időprogram beállítására kerül sor.
HK1
Időprogramozás
fHé-Pé
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Napok/blokk választás

3
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> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzoraz Időablak (pl. Hé-Pé) előtt villogni
nem kezd.
HK1
Időprogramozás
fH - P.
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Napok/blokk választás

3

addig,

3

.

Kezdés és befejezés óraidejének beállítása az
1. időablakhoz

HK1
Időprogramozás
So-Va
f 6:00 –
9:30
1
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Kezdési idő beállítás

3

i

Az időablakot csak egy napon belül lehet
beállítani, vagyis 00:00 és 24:00 óra között.
Például, egy 22:00 órától 6:00 óráig tartó
időablak nem állítható be. Ilyen esetben két
időablakot kell beállítani, az egyiket 22:00 és
24:00 óra között, a másikat 00:00 és 06:00
között.

HK1
Időprogramozás
So-Va
1
f8:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Kezdési idő beállítás

3

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
A Kezdő óra az 1. időablakhoz mentésre került.

3

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzorvillogni nem kezd az 1. időablak
Kezdő óra mezője előtt.

30

HK1
Időprogramozás
So-Va
1
f8:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Kezdési idő beállítás

.

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kívánt Kezdő óra érték meg nem jelenik.

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A módosított időszak mentésre kerül.
5.6.2

.

3

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet
amíg az időköz (So-Va) meg nem jelenik.
HK1
Időprogramozás
fSo-Va
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Napok/blokk választás

3

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A Kezdő óra kijelölése megtörtént.

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
Az időköz kijelölése megtörtént.
HK1
Időprogramozás
fSo-Va
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Napok/blokk választás

HK1
Időprogramozás
So-Va
1
f6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Kezdési idő beállítás

HK1
Időprogramozás
So-Va
1
8:00 – f9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Vége idő beállítás

3

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzorvillogni nem kezd a 2. időablak Befejező óra mezője előtt.
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HK1
Időprogramozás
So-Va
1
8:00 – f9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Vége idő beállítás

A kezdő óra és a Befejező óra beállítása az 1. időablakhoz megtörtént.
> Szükség esetén állítsa be a 2. és 3. időablakhoz is.

3

További időablakok beállítása
> Hajtsa végre a munkalépéseket a Kezdő óra és a
Befejező óra beállításához a további időablakok
esetében ugyanúgy, mint az 1. időablak esetében.

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A Befejező óra kijelölése megtörtént.
HK1
Időprogramozás
So-Va
1
8:00 – f16:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Vége idő beállítás

.

3
HK1
Időprogramozás
fVa
1
8:30 – 22:00
2
:
–
:
3
:
–
:
> Napok/blokk választás

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kívánt Befejező óra érték meg nem jelenik.
HK1
Időprogramozás
So-Va
1
8:00 – f16:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Vége idő beállítás

Ha hétfőre egy szokásos időablakot állít be, akkor a végeredmény ehhez hasonló lehet:
3

Hosszabb kezelésmentes idő után automatikusan újra
megjelenik az alapkijelzés.

3

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
A Befejező óra az 1. időablakhoz mentésre került.
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További fűtőkörök időablakainak beállítása:
Ha a fűtőberendezés több fűtőkörrel, melegvíz-tárolóval
és keringetőszivattyúval van konfigurálva, akkor forgassa a bal oldali beállító egységet addig, amíg a 3
Időprogramozás menüben meg nem jelenik a fűtőkörre,
a melegvíz-tárolóra vagy a keringetőszivattyúra vonatkozó kijelzés attól függően, hogy melyikre kívánja beállítani az időprogramozást.
> Ismételje meg az összes munkalépést a további fűtőkörök, melegvíz-tárolók és keringetőszivattyúk beállításához.
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5.7

Távollétprogram beállítása

A szabályozó és minden hozzá kapcsolódó rendszerösszetevő esetében a következők beállítása lehetséges:
– két távollét-időszak kezdő és befejező dátummal,
– az a kívánt csökkentési hőmérséklet, vagyis az érték,
amelyre a távollét ideje alatt a fűtőberendezés szabályozása megtörténik, függetlenül az előre beállított
időprogramozástól.
A távollétprogram automatikusan elindul, amikor egy
beállított távollét-időszak megkezdődik. A távollét időszak
elteltével a távollétprogram automatikusan befejeződik.
A fűtőberendezés ismét a korábban beállított paraméterekre és a kiválasztott üzemmódra áll vissza.

i

A távollétprogram csak Auto és Eco üzemmódokban aktiválható.
A csatlakoztatott tárolótöltő körök illetve
cirkulációs szivattyú körök a távollét-program idejére Ki üzemmódba kerülnek. A szolárköröket Auto üzemmódban nem éri hatás

> Távolléte előtt ellenőrizze, hogy az Auto vagy az Eco
üzemmód be van-e állítva.
> Ha egyik üzemmód sincs beállítva, akkor állítsa be az
Auto vagy az Eco üzemmódot (¬ 5.3.1fejezet).
Előfeltétel: a kijelzőn a 4 Távolléti program menü látható (¬ 5.1.1 fejezet).
Távolléti program
4
a teljes rendszerre
Időablakok
f30. 02. 09 – 20. 03. 09
1
2
05. 05. 09 – 22. 05. 09
Kívánt hőmérséklet
15°C
Kezdő nap beállítás
A szürkével jelölt paraméterek beállíthatók.

5.7.1

Időablakok beállítása

Egy dátum (nap.hónap.év) beállításának részletes leírását az alapadatok dátumának beállításánál olvashatja
(¬ 5.4.2 fejezet).
> Egymás után állítsa be a Kezdő hónap, Kezdő nap,
Kezdő év és Befejező hónap, Befejező nap, Befejező
év paramétereket az 1. időszakhoz, és szükség esetén
a 2. időszakhoz is.
Pontosan ugyanúgy járjon el, ahogyan az 5.4.2 fejezetben található a hónapra, napra és évre vonatkozóan.
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5.7.2

Előírt hőmérséklet beállítása

> Feltétlenül vegye figyelembe a fagyvédelemmel kapcsolatos utasításokat (¬ 5.15 fejezet).
Távolléti program
4
a teljes rendszerre
Időablakok
1
20. 08. 09 – 28. 08. 09
2
05. 09. 09 – 22. 09. 09
Kívánt hőmérséklet
f15°C
> Kívánt szobahőmérséklet
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzoraz Kívánt hőmérséklet mező előtt
villogni nem kezd.
Távolléti program
4
a teljes rendszerre
Időablakok
1
20. 08. 09 – 28. 08. 09
2
05. 09. 09 – 22. 09. 09
Kívánt hőmérséklet
f15°C
> Kívánt szobahőmérséklet
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
Az Kívánt hőmérséklet érték kijelölése megtörtént.
Távolléti program
4
a teljes rendszerre
Időablakok
1
20. 08. 09 – 28. 08. 09
2
05. 09. 09 – 22. 09. 09
Kívánt hőmérséklet
f16°C
> Kívánt szobahőmérséklet
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a Kívánt hőmérséklet meg nem jelenik.
Távolléti program
4
a teljes rendszerre
Időablakok
1
20. 08. 09 – 28. 08. 09
2
05. 09. 09 – 22. 09. 09
Kívánt hőmérséklet
f16°C
> Kívánt szobahőmérséklet
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
Az Kívánt hőmérséklet mentése megtörtént.

.

A beállított távollét-időtartam idején a helyiség hőmérséklete automatikusan erre az előírt hőmérsékletre süllyed.
Hosszabb kezelésmentes idő után automatikusan újra
megjelenik az alapkijelzés.
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5.8

5.8.1

Csökkentési hőmérséklet és fűtési görbe
beállítása
Csökkentési hőmérséklet beállítása

A csökkentési hőmérséklet az a hőmérséklet, amelyre a
fűtés szabályozása történik a süllyedési időben (pl.
éjjel). Az éjszakai hőmérséklet minden fűtőkörhöz külön
beállítható.
Előfeltétel: a kijelzőn az
látható (¬ 5.1.1 fejezet).

5 HK1 paraméterek menü

HK1
paraméterek
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

1,2

16°C
1,2

> Kívánt szobahőmérséklet
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
A Csökkentett hőm. mentése megtörtént.
> Feltétlenül vegye figyelembe a fagyvédelemmel kapcsolatos utasításokat (¬ 5.15 fejezet).

A fűtési görbe kiválasztásával befolyásolhatja a fűtés
előremenő hőmérsékletét.

5
f

15 °C
1,2

> Kívánt szobahőmérséklet
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A Csökkentett hőm. kijelölése megtörtént.

.

5
f

16°C
1,2

> Kívánt szobahőmérséklet
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kívánt Csökkentett hőm. érték meg nem jelenik.

i

f

5.8.2 Fűtési görbe beállítása

15 °C

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzora Csökkentett hőm. mező előtt villogni nem kezd.

HK1
paraméterek
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

5

5

>Előírt helyiséghőmérséklet kiválasztása

HK1
paraméterek
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

HK1
paraméterek
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

Kérje a szakember tájékoztatását az optimális
beállításról.
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Vigyázat!
Anyagi kár veszélye a magas előremenő
hőmérséklet miatt padlófűtés esetén!
Padlófűtés esetén a 40 °C feletti előremenő
hőmérsékletek anyagi kárt okozhatnak.
> Padlófűtés esetén az előremenő hőmérsékletet ne állítsa be 40 °C fölé.

A fűtési görbe a külső hőmérséklet és az előremenő
hőmérséklet közötti kapcsolatot ábrázolja. A beállítás
minden fűtőkör esetében külön történik (¬ 3.4 fejezet).
A megfelelő fűtési görbe kiválasztásától jelentős mértékben függ a fűtőberendezés beltéri klímája. Ha túl
magas a választott fűtési görbe, ez túl magas hőmérsékleteket jelent a fűtőberendezésben, ami magasabb energiafogyasztást eredményez.
Ha túl alacsony a választott fűtési görbe, akkor a kívánt
hőmérsékleti szint adott körülmények között csak hosszú idő alatt vagy egyáltalán nem érhető el.
HK1
paraméterek
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

5

f

16°C
1,2

> Fűtési görbe kiválasztása
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzora fűtési görbe előtt villogni nem kezd.
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HK1
paraméterek
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

5
f

5.9

Ha a melegvíz-hőmérsékletet kívánja beállítani, akkor a
kívánt tárolóhőmérsékletet kell beállítani.
Ez a paraméter az alapmenüben és az 5 menüben
lehet beállítani.

16°C
1,2

> Fűtési görbe kiválasztása
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A fűtési görbe kijelölése megtörtént.
HK1
paraméterek
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

.

a

5

f

16°C
1,1

Veszély!
Forrázásveszély forró víz miatt!
A melegvízvételi helyeken a 60 °C feletti
hőmérsékletek miatt forrázásveszély áll fenn.
Alacsonyabb hőmérsékletek esetén a kisgyerekek vagy az idősebb emberek kerülnek
veszélybe.
> Úgy válassza meg a hőmérsékletet, hogy
az senkit se veszélyeztessen.

Előfeltétel: a kijelzőn az 5 Melegvíz paraméterek
menü vagy az alapmenü látható (¬ 5.1.1 fejezet).

> Fűtési görbe kiválasztása
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kívánt fűtési görbe meg nem jelenik.

HK1
paraméterek
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

Melegvíz-hőmérséklet beállítása

Kívánt tároló hőm.

5
f

16°C
1,1

5

f

60°C

> Kívánt hőmérs. választás
A kurzoraz előírt tároló-hőmérséklet előtt villog.
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
Az Kívánt hőmérséklet érték kijelölése megtörtént.

> Fűtési görbe kiválasztása
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A fűtési görbe mentésre kerül

Melegvíz
paraméterek

.

Hosszabb kezelésmentes idő után automatikusan újra
megjelenik az alapkijelzés.

Melegvíz
paraméterek
Kívánt tároló hőm.

5

f

58°C

> Kívánt hőmérs. választás
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a Kívánt hőmérséklet meg nem jelenik.

i

34

A melegvíz-hőmérsékletet úgy válassza meg,
hogy az teljesen megfeleljen az Ön hőigényének. Ezzel energiát és pénzt takaríthat meg.
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Melegvíz
paraméterek
Kívánt tároló hőm.

5

f

58°C

> Kívánt hőmérs. választás

Információk a szolártárolóról

Ha szeretné előhívni a szolártárolóra vonatkozó információkat, akkor ehhez elő kell hívnia a 6 sz. menüt
(¬ 5.1.1 fejezet).
A menü az összes érzékelő által mért hőmérsékletet
mutatja.
Ebben a menüben nincs lehetőség beállítások megadására.
szolártároló
Információ
Tároló érzékelő 1
Tároló érzékelő 2
TD 1 érzékelő
TD 2 érzékelő
TD 3 érzékelő

5.11

6
60 °C
55 °C
30 °C
59 °C
22 °C

A fűtőkörök és a keringetőszivattyúk nevének
megváltoztatása

Hogy a fűtőberendezésről jobb áttekintéssel rendelkezzen, a fűtőkörök és a keringetőszivattyúk gyárilag beállított elnevezéseit külön-külön megváltoztathatja.
Ha a fűtőberendezés több fűtőkörrel és egy melegvíztárolóval rendelkezik, akkor a szabályozó csak a fűtőkörök gyárilag beállított elnevezéseit jeleníti meg.
Név
megváltoztatás
HK1
: fHK1
HK2
: HK2

A HK 1 elnevezés megváltoztatása az Etage1
esetében:
Előfeltétel: a kijelzőn a 7 Nevek megváltoztatása
menü látható (¬ 5.1.1 fejezet).

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet .
Az Kívánt hőmérséklet mentése megtörtént.
Hosszabb kezelésmentes idő után automatikusan újra
megjelenik az alapkijelzés.
5.10

i

A módosított nevek átvétele automatikusan
átvételre kerülnek és a mindenkori menükben
megjelennek.

7

> választás

Név
megváltoztatás
HK1
: fHK 1
HK2
: HK2

7

> választás
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzora Név mező előtt villog (a HK 1
esetében).

i

Mindig csak 1 karaktert lehet módosítani.
Ha szeretné megváltoztatni a teljes nevet,
akkor minden karaktert egyenként kell módosítania és esetleg karaktereket kell hozzáillesztenie. Ha törölni kíván egy karaktert,
akkor egy szóközzel írja felül a karaktert.

Név
megváltoztatás
HK1
: fHK 1
HK2
: HK2

7

> választás
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A név első betűjének kijelölése megtörtént.
Név
megváltoztatás
HK1
: fEK 1
HK2
: HK2

.

7

> választás

A szürkével jelölt paraméterek módosíthatók.

i

A név legfeljebb tíz karakter hosszú lehet, és
0 ... 9 közötti számokat, A ... Z közötti betűket
és szóközöket tartalmazhat.
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> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet
amíg az E betű meg nem jelenik.

addig,
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Név
megváltoztatás
HK1
: fEK 1
HK2
: HK2

Név
megváltoztatás
HK1
: fT 1
HK2
: HK2

7

> választás

> választás

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
Az E betű mentése megtörtént.
Név
megváltoztatás
HK1
: fK 1
HK2
: HK2

.

7

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzora szóköz előtt villogni nem kezd.
Név
megváltoztatás
HK1
: Ef 1
HK2
: HK2

7

> választás

7

> választás

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A K betű kijelölése megtörtént.

.

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet
amíg a T betű meg nem jelenik.

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A szóköz kijelölése megtörtént.
Név
megváltoztatás
HK1
: EfA1
HK2
: HK2

7

> választás

36

.

> választás

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg a kurzora K betű előtt villogni nem kezd.

Név
megváltoztatás
HK1
: fT 1
HK2
: HK2

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A T betű mentése megtörtént.
Név
megváltoztatás
HK1
: Ef 1
HK2
: HK2

7

> választás

Név
megváltoztatás
HK1
: K1
HK2
: HK2

7

.

7

> választás
addig,

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet
amíg az A betű meg nem jelenik.

addig,
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Név
megváltoztatás
HK1
: EfA1
HK2
: HK2

7

5.12

A szakemberszinten látható paraméterek

b

> választás
> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A T betű mentése megtörtént.

.

Vigyázat!
Anyagi kár szakszerűtlen változtatások
miatt!
A hibásan beállított paraméterek a fűtőberendezés károsodásához vezethetnek.
Csak arra jogosult szakember végezheti a
paraméterek beállítását a szakemberszinten.
> Soha ne változtassa meg a beállításokat a
C1 ... C15 és az A1 ... A8 menükben.

> Ismételje meg ezeket a lépéseket a GE 1 karaktersor
esetében is.
Az eredménynek így kell kinéznie:
Név
megváltoztatás
HK1
: ETAGE 1
HK2
: HK2

7

> választás
A szabályozó menti az új nevet és ettől kezdve minden
menüben ezt jeleníti meg.
Hosszabb kezelésmentes idő után automatikusan újra
megjelenik az alapkijelzés.

Az üzemeltetői szinten a 8 menü az utolsó menü.
A szakembernek egy kódszámot (hozzáférési kódot) kell
megadnia a szakemberszintre való belépéshez és a
berendezésspecifikus paraméterek beállításához.
Ez megvédi a készülékspecifikus paramétereket a véletlen átállítástól.
Az üzemeltető kódszám megadása nélkül csak megtekintheti a berendezésspecifikus paramétereket, de azokat nem módosíthatja.
A berendezésspecifikus paraméterek így tekinthetők
meg:
Előfeltétel: a kijelzőn a 7 Kódszám beadás engedélyezése menü látható (¬ 5.1.1 fejezet).
Kódszám
beadás
engedélyezése
Kódszám:

8

0000
Ált. kód:
1000
>számjegyek beállítása
> Nyomja meg a bal oldali beállító egységet .
Most minden beállítást megtekinthet a szakemberszinten, de nem módosíthatja azokat.

i

A bal oldali beállító egység elforgatásával a
szakemberszint és az üzemeltetői szint
összes menüje megtekinthető. Az üzemeltetői
szinten ezen kívül az összes paraméter megváltoztatható.

Kilépés a szakemberszintről
Kb. 60 perc elteltével a szakemberszint automatikusan
bezáródik. Bármikor megtekintheti a berendezésspecifikus paramétereket a szakemberszinten.

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00
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5.13

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
rék funkció vége paraméter kijelöléséhez.

Különleges funkciók használata

A különleges funkciókat az alapkijelzésből hívja elő. A 3
különleges funkció
– Takarékfunkció
– Partifunkció
– 1x HMV felfűtés
egymás után, menü szerűen vannak elrendezve.
> Nyomja meg (egyszer, kétszer
vagy háromszor) a bal oldali
addig, amíg
beállító egységet
a kívánt különleges funkció meg
nem jelenik.

A takarék funkció lehetővé teszi, hogy egy időablakon
belül a fűtőberendezést egy meghatározott időpontig a
csökkentési hőmérsékletre szabályozza be.

HK1
Etage1
Tároló
Szolár

15:43

22 °C
20 °C

Eco
Auto
Auto
VRS 620

15:43

Takarék prog. aktív
vége

beállító-

-3 °C

18:30

> Időpont-kiválasztás vége

Se 02.12.09

15:43

-3 °C

f 22:30

Se 02.12.09

15:43

Takarék prog. aktív
vége

.

-3 °C

f 22:30

VRS 620
f18:30

A szabályozó a Takarék funkció menüt jeleníti meg. A
kurzora Takarék funkció vége paraméter előtt áll.
15:43

Takarék prog. aktív
vége

f

> Időpont-kiválasztás vége

VRS 620

Se 02.12.09

-3 °C

> Nyomja meg a jobb oldali beállító egységet
A beállított óra érték mentése megtörtént.

> Ehhez nyomja meg egyszer a bal oldali
gombot.
Se 02.12.09

Takarék prog. aktív
vége

Takarék prog. aktív
vége

-3 °C

f Fűtés

15:43

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig,
amíg az óra értéke be nem áll a takarék funkció befejezésének időpontjára.

5.13.1 Takarék funkció aktiválása

Se 02.12.09

Se 02.12.09

a Taka-

-3 °C

f

A takarékfunkció a beállított óráig aktiválva van.
A beállított óra érték elérésekor a takarék funkció automatikusan befejeződik és a kijelző átvált grafikus kijelzésre.
Takarék funkció megszakítása
beállító> Ehhez nyomja meg háromszor a bal oldali
gombot.
A szabályozó befejezi a takarék funkciót és alapkijelzésre vált.

18:30

> Időpont-kiválasztás vége
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5.13.2 Partifunkció aktiválása

5.13.3 Az egyszeri tárolófeltöltés funkció aktiválása

Amikor aktiválja a partifunkciót, a fűtés- és melegvízidők a következő lekapcsolási időponton túl hatnak a
fűtés következő kezdetéig, azaz a fűtés tulajdonképpeni
beállításai rövid ideig nem lesznek érvényben. A parti
funkció csak azokat a fűtőköröket, ill. melegvíz-tároló
köröket érinti, amelyek Auto vagy ECO üzemmódban
vannak.

Az Egyszeri tárolófeltöltés funkció lehetővé teszi a
melegvíz-tároló egyszeri feltöltését az aktuális időprogramtól függetlenül.

Se 02.12.09
HK1
Etage1
Tároló
Szolár

15:43

-3 °C

f Fűtés

22 °C
20 °C

Eco
Auto
Auto
VRS 620

15:43

HK1
Etage1
Tároló
Szolár

15:43

-3 °C

f Fűtés

22 °C
18 °C
20 °C

Eco
Auto
Auto
VRS 620

> Ehhez nyomja meg háromszor a bal oldali
gombot.

> Ellenőrizze, hogy a fűtőkör és a melegvíz-tároló Auto
vagy Eco üzemmódba van-e állítva.
> Ha egyik üzemmód sincs beállítva, akkor állítsa be az
Auto vagy az Eco üzemmódot (¬ 5.3.1 fejezet).
beállítógombot.
> Nyomja meg kétszer a bal oldali
Se 02.12.09

Se 02.12.09

Se 02.12.09

15:43

beállító-

-3 °C

1x HMV felfűtés
aktiválva

-3 °C

Party funkc. aktív

A szabályozó a Partifunkció menüt jeleníti meg. A partifunkció aktiválása megtörtént. Nincs szükség beállításokra.
Amikor az utolsó fűtőkör ismét elkezd melegedni (váltás
csökkentésről melegítésre), akkor a partifunkció automatikusan befejeződik, és a szabályozó átkapcsol alapkijelzésre.

A szabályozó az 1x HMV felfűtés menüt jeleníti meg. Az
1x HMV felfűtés funkció aktív. Nincs szükség beállításokra.
Ha a tárolóban lévő víz felmelegszik a beállított hőmérsékletre, akkor a funkció automatikusan befejeződik és
a szabályozó átvált grafikus kijelzésre.

i

A melegvíz hőmérsékletét a szakember állítja
be a fűtőberendezés üzembe helyezésekor.

Egyszeri tárolófeltöltés megszakítása
> Ehhez nyomja meg egyszer a bal oldali
beállítógombot.
A szabályozó befejezi az Egyszeri tárolófelfűtést és
alapkijelzésre vált

A partifunkció megszakítása
beállítógombot.
> Nyomja meg kétszer a bal oldali
A szabályozó befejezi a partifunkciót és alapkijelzésre
vált.

auroMATIC 620 kezelési útmutató 0020094394_00
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5.14

Szervizfunkciók
(csak a szakember számára)

i

A szervizfunkciók a szakember és a helyi
kéményseprő számára vannak fenntartva.

A Kéményseprő funkció a kibocsátási értékek
mérésére és a berendezés funkcióellenőrzésének kézi
üzemmódjához szükséges.

5.16

> Egy nedves törlőkendővel tisztítsa meg a szabályozó
burkolatát.
> Ne használjon súrolószereket vagy olyan tisztítószereket, amelyek a kezelőelemek vagy a kijelző sérülését okozhatják.

5.17
Ha a szervizfunkciókat véletlenül aktiválja, akkor fejezze
be ezeket a funkciókat azzal, hogy a és beállító egységet annyiszor nyomja meg többször egyszerre, amíg a
kijelzőn ismét meg nem jelenik az alapkijelzés.

5.15

Fagyvédelem biztosítása

b

A szabályozó tisztítása és gondozása

Adatátvitel

Adatátvitelre csak akkor kerül sor, ha a fűtőberendezés
VRC DCF külső érzékelővel van felszerelve
(¬ 1.1 táblázat, cikksz.: ).
A helyi adottságoktól függően akár 15 percig is tarthat,
mire minden adat (külső hőmérséklet, DCF, készülékállapot stb.) aktualizálása megtörténik.

Vigyázat!
Anyagi károk veszélye a fagy miatt!
Ha a távolléte alatt nem biztosít megfelelő
fagy elleni védelmet a fűtőberendezés számára, akkor ez az épület és a fűtőberendezés
károsodásához vezethet.
> Ügyeljen arra, hogy távollétében megfelelő
fagy elleni védelem legyen biztosítva.

A szabályozó fagyvédelmi funkcióval rendelkezik (amely
a külső hőmérséklettől függ). A fagyvédelmi funkció a Ki
és Eco üzemmódokban (az időablakon kívül) biztosítja
a fűtőkészülék fagy elleni védelmét.
Ha Eco üzemmódban a fagyvédelmi funkció (a külső
hőmérséklettől függően) nincs aktiválva, akkor a fűtőkör
a csökkentési időben lekapcsol.f
Ha a külső hőmérséklet +3 °C alá süllyed, akkor minden
fűtőkör részére előírásra kerül a beállított csökkentési
(éjszakai) hőmérséklet (¬ 5.8 fejezet).
Így biztosíthatja a fagyvédelmet:
> Ellenőrizze, hogy a fűtőberendezés csatlakozik-e az
elektromos hálózathoz. A fűtőberendezésnek a hálózathoz csatlakoztatva kell lennie.
> Ellenőrizze a szabályozón a beállított üzemmódot. A
fagyvédelem csak az Ki és Eco üzemmódokban biztosított.
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Zavarelhárítás

6.2

A fűtőberendezés működési zavarait a szabályozón
megjelenő szöveges hibaüzenetek jelzik.

b
i

Vigyázat!
Anyagi kár szakszerűtlen változtatások
miatt!
A szakszerűtlen módosítások a szabályozó
vagy a szolárberendezés károsodásához
vezethetnek.
> Semmilyen körülmények között ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a
fűtőberendezésen vagy a szolárberendezés
egyéb részein.

Hibaüzenetek

Ha a fűtőberendezésnél hiba merül fel, akkor a szabályozó a menü második sorában egy hibaszöveget jelenít
meg.
Se 02.12.09
15:43
VR 60 (4) Kapcsolat hiba
f Fűtés
HK1
Etage1
Eco
Tároló
Auto
Szolár
Auto
VRS 620

-3 °C
22 °C
20 °C
60 °C

6.2 ábra Példa egy hibaüzenetre

A hibaelhárítást csak arra jogosult szakember
végezheti.

> Alkalomszerűen ellenőrizze a szabályozó kijelzését. Így gyorsan felismerheti, ha a berendezésben
valamilyen hiba merül fel.
> Zavar esetén lépjen kapcsolatba a szakemberrel.
> Közölje a szakemberrel a hiba leírását (a hiba szövegét).

6.1

Karbantartási üzenet

A szabályozó a menü második sorában egy karbantartási üzenetet jeleníthet meg:
– Karbant. + a szakember telefonszáma
V 01.11.09
15:43
Karbant. 02191 123456
f Fűtés
HK1
Etage1
Eco
Tároló
Auto

-3 °C
22 °C
18 °C
60 °C

VRS 620
6.1 ábra Példa egy karbantartási üzenetre

Ez a karbantartási üzenet a fűtési rendszer szükséges
karbantartására hívja fel a figyelmet.
Ezen kívül megjeleníti a szakember szolgálati telefonszámát, ha ennek beprogramozása megtörtént.
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Hibaszöveg

A hiba oka

VR 60 (4) Kapcsolat hiba

A VR 60 keverőmodulhoz nincs
kapcsolat a beállított 4. buszcímen
keresztül.
A kijelzett adatok:
– az érintett komponensek
– a nem elérhető címek
– a kommunikáció megszakadására vonatkozó utalás
– a buszkábel nincs csatlakoztatva
– nincs feszültségellátás,
– a komponensek hibásak.

Fűtőkész. Kapcsolat hiba

Nincs kommunikációs kapcsolat a
fűtőberendezéssel. Ez az üzenet a
fűtőberendezés hibájára figyelmeztet. Lehet, hogy a berendezés
nem működik.

Fűtőkészülék hiba

A fűtőberendezés az eBUS segítségével zavart jelez.
Lásd a fűtőberendezés útmutatóját

VRS 620 VF1-kiesés

Meghibásodott a VF1 előremenő
érzékelő.

VR 60 (4) VFa Kiesés,
VIH-RL T1 érzékelő hiba,
VPM W (1) T1 érzékelő hiba,
...

A kijelzett adatok:
– az érintett komponensek
– az érintett érzékelő a ProEcsatlakozóvezeték
megjelölésével
Lehetséges okok:
– megszakítás
– az érintett érzékelők rövidzárlata.

HK1 Hőmérséklet hiba

A fűtőkör előírt hőmérsékleti értékének elérése egy meghatározott
idő után sem történt meg.
Ezt az időt a szakember állítja be a
C11 menüben:
Hőmérséklet hiba -tól paraméter;
Gyári beállítás: KI).
Beállítási tartomány: KI /0 - 12 h

6.3

Zavarok felismerése és elhárítása

A kijelző sötét marad, illetve nem reagál a műveletekre
> Ha a kijelző sötét marad vagy ha a beállító egységgel
a kijelzőn semmilyen módosítás nem végezhető,
akkor lépjen kapcsolatba a szakemberrel.
A szabályozón hibaüzenet látható

i

Ha a 2. menüsorban hibaszöveg látható, haladéktalanul bízzon meg egy szakembert a hiba
elhárításával. A hibákat csak elismert szakember háríthatja el.

> A hibaelhárításra vonatkozó utasítások a fűtőberendezés kezelési útmutatójában találhatók.

Egy melegvíz-tárolóval kombinálva a következő hibák kijelzése
lehetséges:
Árammal működő anód
hibája

A VIH-RL árammal működő anódjának felügyelete egy hibát állapított meg.

VIH-RL vízkövesedés WT

A VIH-RL elektronikája megállapította, hogy a hőcserélőn karbantartást kell végezni.

6.1 ábra: Hibaszövegek és a hibák okai

További hibaszövegek és a hibaokok leírásai a fűtőberendezés alkotóelemeinek útmutatóban találhatók.
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7

Üzemen kívül helyezés

A teljes üzemen kívül helyezést csak arra jogosult szakember végezheti. Az előírásszerű üzemen kívül helyezésért és leszerelésért is ő felel.
7.1

A fűtés ideiglenes üzemen kívül helyezése

> Ha a fűtést ideiglenesen üzemen kívül kívánja
helyezni, például szabadság idején, akkor vegye figyelembe a fűtőberendezés kezelési útmutatójában foglaltakat.
7.2

1

A szabályozó ideiglenes kikapcsolása

b
i

7.1 ábra A szabályozó be-/kikapcsolása

Vigyázat!
Fagyás miatti anyagi kár!
A fagyvédelmi funkció csak akkor aktív, ha a
szabályozó bekapcsolt állapotban van.
> Fagyveszély esetén soha ne kapcsolja ki a
szabályozót.
> A szabályozó főkapcsolóját kapcsolja „I”
állásba.

Jelmagyarázat
1 Billenőkapcsoló

> Nyomja meg a billenőkapcsolót (1) a szabályozó be-/
kikapcsolásához.

Ha a fűtőberendezése külső érzékelője nem
kap DCF-jelet, akkor a szabályozó bekapcsolása után az órát és a dátumot kézzel kell
beállítani.

> Ügyeljen a dátum és az idő helyes beállítására a beállított időprogramok és a távollét program megfelelő
működése, valamint a következő karbantartási időszak ellenőrzésének fenntartása érdekében.
> Hagyja bekapcsolva a szabályozót, hogy a fűtőberendezés rendszerállapotáról mindig áttekintéssel rendelkezzen, és gyorsan felfigyeljen egy hibára.
> Használja a távollétprogramot (¬ 5.7 fejezet), hogy
távolléte idején energiaköltséget takarítson meg.
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8 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás
9 Energiatakarékossági ötletek
8

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

Mind a Vaillant auroMATIC 620 típusú szabályozója,
mind pedig a hozzá tartozó szállítási csomagolás messzemenően újrahasznosítható nyersanyagokból készül.
Készülék
A szabályozó és annak tartozékai nem tekinthetők háztartási hulladéknak. Gondoskodjon róla, hogy az elhasználódott készülék és esetleges tartozékok ártalmatlanítása szabályszerűen történjen.
Csomagolás
A szállítási csomagolás ártalmatlanítását bízza a készülék szerelését végző szakipari cégre.

9

Energiatakarékossági ötletek

b

Vigyázat!
Anyagi károk veszélye a fagy miatt!
Ha télen nem biztosít a fűtőberendezés számára megfelelő fagyvédelmet, ez az épület és
a fűtőberendezés károsodását eredményezheti.
> Télen ügyeljen arra, hogy a megfelelő fagyvédelem biztosított legyen.

A fűtési rendszer éjszakai üzemmódja
Csökkentse a helyiséghőmérsékletet éjszakára és távolléte idejére. A legegyszerűbb és legmegbízhatóbb megoldás érdekében a szabályozókészülék és az egyedileg
választható időprogramok segítségével csökkentse a
helyiség hőmérsékletét.
A lehűlési idők alatt állítsa a helyiséghőmérsékletet a
teljes fűtési idők értéknél kb. 5 °C-kal alacsonyabbra. Az
5 °C-nál nagyobb csökkentés már nem takarít meg energiát, mert akkor a következő teljes fűtési időszakban
nagyobb felfűtési teljesítményre lenne szükség. Csak a
hosszabb távollét, pl. szabadság idején érdemes tovább
csökkenteni a hőmérsékletet.
Előírt helyiség-hőmérséklet
Olyan magasra állítsa az előírt helyiség-hőmérsékletet,
hogy az éppen elég legyen a kellemes hőérzethez. Minden egyes, e fölé beállított fok kb. 6%-kal nagyobb energiafogyasztást jelent. Mindig igazítsa a helyiség-hőmérsékletet a helyiség adott használati céljához is. Normál
esetben például nincs arra szükség, hogy hálószobát
vagy más ritkán használt helyiségeket 20 °C fölé fűtsön.
Egyenletes fűtés
Gyakran csupán egyetlen helyiséget fűtenek a központi
fűtéses lakásban. Ennek a helyiségnek a határoló felületein, tehát a falakon, ajtókon, ablakokon, a födémen,
padlón keresztül a fűteni nem kívánt szomszédos helyiségeket is ellenőrizetlenül fűtjük, ami nem kívánt energiaveszteséget okoz. Az ebben az egyetlen fűtött helyiségben lévő fűtőtest teljesítménye természetesen nem
megfelelő ehhez az üzemmódhoz. Ennek az lesz a
következménye, hogy a helyiség nem melegíthető fel
elegendő mértékben és kellemetlen hidegérzet keletkezik (ugyanez a hatás lép fel, ha a fűtött és a nem vagy
korlátozottan fűtött helyiségek
közötti ajtók nyitva maradnak).
Ez rossz módja a takarékosságnak. A fűtés működik, és
mégsem kellemesen meleg a helyiség.
A nagyobb fűtési komfort és az ésszerűbb üzemmód
akkor érhető el, ha a lakás minden helyiségét egyenletesen, használatuknak megfelelően fűtik.
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Termosztátszelepek és szobatermosztát
A termosztátszelepek minden fűtőtesten pontosan megtartják az egyszer beállított helyiség-hőmérsékletet. A
termosztátszelepek és egy időjárásfüggő szabályozó
segítségével saját igényeinek megfelelően állíthatja be a
helyiséghőmérsékletet és elérheti, hogy fűtési rendszere gazdaságosan működjön.
A termosztátszelep működése: Amikor a helyiség
hőmérséklete az érzékelőfejnél a beállított érték fölé
emelkedik, a termosztátszelep automatikusan bezáródik.
Amikor a helyiség hőmérséklete a beállított érték alá
csökken, a termosztátszelep ismét kinyílik.

Az aktív energiatakarékosság jellemzői:
> Szellőztetés vagy rövid ideig tartó távollét esetén
aktiválja a takarékfunkciót.
> A fűtés utánfűtési időit igazítsa saját életmódjához.

Ne takarja el a szabályozókészülékeket.
Ne takarja el szabályozókészüléket bútorral, függönnyel
vagy más tárgyakkal. Annak akadálytalanul kell érzékelnie a helyiségben keringő levegőt. Az eltakart termosztátszelepek távérzékelővel szerelhetők fel, ezáltal
továbbra is működőképesek maradnak.

> Programozza be a szabadságok időpontjait, így hosszabb távollét esetén nem történik szükségtelen
fűtés.
> A melegvíz hőmérsékletét arra a legalacsonyabb
szükséges értékre állítsa be, amely az Ön hőigényének a legjobban megfelel.
> Lehetőleg minden fűtőkörre az Eco üzemmódot
állítsa be, és a szakemberrel állíttassa be a fagyvédelem késleltetési idejét.
Eco üzemmódban a fűtés éjszakára teljesen lekapcsol.
Ha a külső hőmérséklet +3 °C alá csökken, akkor a fagyvédelem beállítható késleltetési idejének letelte után a
hőmérséklet ismét a csökkentési hőmérsékletre szabályozódik. Jó hőszigetelésű házak esetében a fagyvédelem késleltetési ideje meghosszabbítható.

Időjárásfüggő fűtésszabályozó beszerelése
Az időjárásfüggő fűtésszabályozók a mindenkori külső
hőmérséklet függvényében szabályozzák a fűtési előremenő vízhőmérsékletet. Így biztosítható, hogy ne kerüljön sor több hő előállítására, mint amennyi éppen szükséges. A kívánt fűtési és lehűlési (pl. éjszakai) fázisokat
beépített időprogramok kapcsolják be és ki automatikusan.
Az időjárásfüggő fűtésszabályozók és a termosztatikus
szelepek együtt a fűtésszabályozás leggazdaságosabb
formáját jelentik.
A lakóhelyiségek szellőztetése
Fűtés közben csak szellőztetéshez nyissa ki az ablakokat, ne pedig hőmérséklet-szabályozás céljából. A rövid,
lökésszerű szellőztetés hatékonyabb és energiatakarékosabb, mint a sokáig nyitva álló billenőablak. A szellőztetés idejére zárjon le a helyiségben minden termosztátszelepet, illetve állítsa az ott lévő szobatermosztátot
minimális hőmérsékletre.
Ezekkel az intézkedésekkel kiváló levegőcserélődés biztosítható, szükségtelen hűtés és energiaveszteség nélkül.
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Vigyázat!
Anyagi károk veszélye a fagy miatt!
A fagyvédelem hosszabb késése miatt a berendezés alkatrészei befagyhatnak.
> A fagyvédelem késleltetésének beállítása a
szakember kötelessége!

Szoláris hozam optimalizálása
A nap, illetve az ingyenes napenergia hasznosításával
kíméli a környezete és csökkenti az energiakiadásokat.
A napenergia a szolártárolók (pl. melegvíz-tárolók) felmelegítésére kerül felhasználásra. A megtakarított költségek a kilowattórában megadott szoláris hozammal
jeleníthetők meg.
Ha a hőmérséklet a napkollektorban egy bizonyos meghatározott különbséggel eltér a szolár melegvíz-tároló
alsó tárolóterületének hőmérsékletétől, akkor a szolárszivattyú bekapcsol és a hőenergia átadásra kerül a
tárolóban lévő ivóvíznek. A szoláris hozamot korlátozza
a tároló maximális hőmérséklete és a szolárkör védelmi
funkciója, amely a szolártároló, illetve a szolárkörök túlmelegedését akadályozza meg.
Túl alacsony szintű napsugárzás esetén a szolár melegvíz-tároló utánmelegítését a fűtőkészülék végzi. Az
utánmelegítés engedélyezése a melegvíz kívánt hőmérsékletének és a melegvíz időablakának meghatározásával történik. Ha a szolár melegvíztároló felső tárolóterületén a melegvíz hőmérséklete 5° C-kal csökken, akkor a
fűtőkészülék bekapcsol és a tárolóban lévő ivóvizet a
kívánt hőmérsékletre melegíti. A melegvíz kívánt hőmérsékletének elérésekor az utánmelegítéshez használt
fűtőkészülék lekapcsol. A fűtőkészülékkel történő
utánmelegítésre csak a melegvízre beprogramozott időablakban kerül sor. A későbbiekben ismertetésre kerülő
lehetőségekkel a szoláris hőnyereség az üzemeltetői
szinten optimalizálható.
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9 Energiatakarékossági ötletek

Optimalilzálás az üzemeltető által
Az üzemeltető a szoláris hozamot a következő intézkedésekkel optimalizálhatja:
– a melegvízkészítés időablakának optimalizálása,
– a melegvíz kívánt hőmérsékletének csökkentése.
A melegvízkészítés időablakának optimalizálása
A melegvízkészítéshez időablakok programozhatóak.
Egy időablakon belül a melegvíz előállítását a fűtőkészülék végzi, ha a melegvíz-hőmérséklet 5° C-kal a kívánt
érték alá csökken. Ez az utánfűtési funkció garantálja a
melegvíz megfelelő komforthőmérsékletét.
Az időablakon kívül kizárólag az ingyenes napenergiával
történik a víz melegítése (megfelelő mennyiségű napsugárzás esetén).

i

A kollektor biztosítja a legtöbb szoláris energiát közvetlen napsugárzás esetén. Felhősödés esetén kevesebb napsugárzás éri a kollektorokat. Ezáltal a szoláris hozam kissé
csökken.

> Végezze el az időablak optimalizálását.
A kijelzőn a 3 „Melegvíz időprogram“ menüben az
összes szükséges beállítás elvégezhető (¬ 5.6 fejezet).
>
Egy keringetőszivattyú alkalmazása esetén a beállított
időprogramon belül mindig melegvíz jut a tárolóból az
egyes vízvételi helyekhez, hogy a lehető leggyorsabban
melegvíz álljon rendelkezésre egy vízvételi helyen. A víz
egy jól szigetelt keringetővezeték esetén is lehűl. Ezáltal
az ivóvíz is lehűl. Ennek megakadályozására az időablakot a lehető legszűkebben kell méretezni.
Elegáns megoldás egy billentyű alkalmazása a
keringetőszivattyú önálló üzembe helyezéséhez.
A billentyű megnyomása után a keringetőszivattyú 5
percig működik, és eközben melegvizet juttat el minden
melegvízvételi helyre. A keringetőszivattyú így az időablakon kívül is alkalmazható.
> Kérdezze meg a szakembert, hogy van-e telepítve
keringetőszivattyú.

i
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Lehetséges komfortvesztés.
Ha a keringetőszivattyú nem üzemel, akkor a
vételi hely és a tároló közötti vezeték hosszától függően hosszabb ideig eltarthat, amíg a
melegvíz a vételi helyhez eljut.

Az egyszeri tárolófeltöltés különleges üzemmód
használata
Az 1x HMV felfűtés különleges üzemmóddal a melegvíztároló az időablakon kívül is felfűthető egyszer. Így
szükség esetén az időablakon kívül is gyorsan rendelkezésre állhat a melegvíz.
A melegvíz kívánt hőmérsékletének csökkentése
Ha a programozott időablakon belül a melegvíz kívánt
hőmérséklete 5° C-kal csökken, akkor a fűtőkészülék
bekapcsol és elkezdi az ivóvíz melegítését.
A melegvíz kívánt hőmérsékletének elérésekor a fűtőkészülék lekapcsol.
> A melegvíz kívánt hőmérsékletét saját igényeinek
megfelelően állítsa be a szabályozóval (¬ 5.8 fejezet).
> A melegvíz kívánt hőmérsékletét a lehető legalacsonybbra állítsa be.
Minél alacsonyabb a kívánt hőmérséklet, annál kevesebb ideig végez utánmelegítést a fűtőkészülék. Több
napenergia felhasználása történik.

i

Minél alacsonyabb a kívánt érték, annál ritkábban kell a fűtőkészüléknek utánmelegítést
végeznie. Az ingyenes napenergia gyakrabban kerül kihasználásra.

Optimalilzálás a szakember által
A szolártároló maximális hőmérsékletének optimalizálása

i

A szolártároló maximális hőmérsékletét úgy
állíttassa be a szakemberrel, hogy a szoláris
hozam optimális legyen. Egyfelől a szolártároló felmelegítéséből származó hőnyereség
maximalizálása, másfelől viszont a forrázásés vízkőlerakódás-védelem érdekében a szolártároló hőmérsékletéhez egy maximális
érték beállítása a cél. A beállított maximális
hőmérséklet túllépése esetén a szolárszivattyú kikapcsol.
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10 Garancia és vevőszolgálat
10.1

Gyári garancia

A készülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek szerinti gyári garanciát biztosítunk. A készülék ütembe
helyezését csak a Vaillant Márkaszerviz vagy erre feljogosított Vaillant partnerszervizek, illetve szakiparosok
végezhetik el. Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem feljogosított szerviz végzett munkát, vagy a
termékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek
be, illetve ha a karbantartást nem rendszeresen, vagy
nem szakszerűen végezték el! A felszerelést, a szerelés
átvételét, az ütembe helyezést és a beszabályozást a
garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen dokumentálni kell. A szerelési utasítás figyelmen kívül hagyása
miatt bekövetkező károkért nem vállalunk felelősséget!
10.2

Vevőszolgálat

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant
központi képviseletéhez, amely saját márkaszervizzel és
szerződött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem a Vaillant
Márkaszerviz vagy a javításra feljogosított Vaillant Partnerszerviz végzett munkát, illetve ha a készülékbe nem
eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be!
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11 Műszaki adatok

11

Műszaki adatok

11.1

auroMATIC 620

Készülék megnevezése
Üzemi feszültség
A szabályozókészülék teljesítményfelvétele
Kimeneti jelfogó érintkezőterhelése
(max.)
Max. összáram
Legrövidebb kapcsolási távolság
Működési tartalék
Megengedett környezeti hőmérséklet
max.
Az érzékelők üzemi feszültsége
Minimális keresztmetszet
- érzékelővezetékek
- 230 V-os csatlakozóvezetékek
A fali alaplap méretei
– magasság
– szélesség
– mélység

MértékegyÉrték
ségek
V AC/Hz
VA

230/50
4

A
A

2

perc
perc
°C

6,3
10
15
40

V

5

mm2
mm2

0,75
1,50

mm
mm
mm

292
272
74

Védettség
A szabályozó érintésvédelmi osztálya

IP 20
I

Környezetszennyezés mértéke

Normál

11.1 táblázat Az auroMATIC 620 műszaki adatai
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Műszaki adatok 11

11.2

Gyári beállítások

Megjelenített menüszöveg

Beállítható paraméter

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

Fűtőkör-paraméterek

Tárolótöltő kör paraméterei

Csökkentett hőm.
Fűtési görbe
K.hőm.függő lekapcs.
Sziv.blokk idő
FK min. hőmérséklet
FK max. hőmérséklet
Max. előfelfűtési idő
Szobahőm.visszacsat.
Áll.előrem.hőm.-nap
Áll.előrem.hőm.-csök
K.hőm.függő lekapcs.
Kívánt visszat. hőm.
Utántöltés-késleltetés

5 - 30 °C
0,1 - 4
5 - 50 °C
0 - 30 perc
15 - 90 °C
15 - 90 °C
0 - 300 perc
nincs/Visszacsat. van/termosztát
5 - 90 °C
5 - 90 °C
5 - 50 °C
15 - 60 °C
0 - 120 perc

15 °C
1,2
21 °C
0 perc
15 °C
75°C
0 perc
nincs
65 °C
65 °C
21 °C
30 °C
0 perc

Szolárkör paraméterek

Töltősziv utánfutás
Legionellák elleni védelem
Legionellavédelem indítása
Párhuzamos HMV-üzem
FK max. hőmérséklet

0 - 15 perc
Ki, H, K, ...V, H-V
00:00 - 24:00
Ki / Be
20 - 99°C

5 perc
Ki
04:00
Ki
90 °C

Bekapcsolási különbség

2 - 25 K

12 K

Kikapcsolási különbség

1 -20 K

5K

Vezértároló

1-2 - 2-1

1-2

Szolársziv.-k üz.idő visszaállítása?

Nem / Igen

Nem

Be / Ki

Ki

Be / Ki
0 - 120 perc
0 - 23 óra
KI, -25 ... 10°C

Ki
15 perc
1 óra
KI

0 - 15 K
1 - 20 K
15 - 90 °C
1-2
1 - 90 perc
1 - 90 perc
Ki / Be
Nincs, Fűtés, Ki, Auto, Eco, Csökkentett
Nincs, Fűtés, Ki, Auto, Eco, Csökkentett
Nincs, Be, Ki, Auto
0 - 29
0 - 29
0 - 9 (17-jegyű)
Dátum
KI /0 - 12 h

0K
8K
15 °C
1
5 perc
5 perc
Ki
Csökkentett
Csökkentett
KI
0
0
1.1.2001
KI

-5 ... +5 K
-3 ... +3 K
0 - 15

0K
0K
11

Bekapcs.idővezérlés
Fagyvédelem
A teljes rendszer paraméterei

Max. előkikapcsolás
Fagyvédelem-késleltetés
Konst.fűtés
Hőmérsékletnövelés

Hőtermelő-paraméterek

Kazánkapcsolási hiszterézis
FK min. hőmérséklet
HMV kezdő-teljesítmény
Bekapcsolás-késleltetés
Kikapcsolás-késleltetés
Kazán sorrendcsere
teleSWITCH HK1-hez
teleSWITCH HK2-höz
teleSWITCH tárolóhoz
Időterv HK2
Időterv HK3
A karbantartó cég telefonszáma
Karbantartási határidő
Hőmérséklet hiba-felismerés a
következő alapján
Hőmérs. korrekció:
Külső hőmérséklet
Helyiség tényleges hőmérséklete
Kijelző kontraszt

Hőtermelő: Kaszkád paraméter
(csak soros berendezésnél)
teleSWITCH különleges funkció

Esztrichszárítás különleges funkció
Szerviz

Eszközök

11.2 táblázat Gyári beállítások
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Szakszavak jegyzéke

Szakszavak jegyzéke
A fűtés előremenő hőmérséklete
A fűtőkészülék felmelegíti azt a vizet, amelyet a szivattyú átáramoltat a fűtési rendszeren. Ennek a meleg víznek a hőmérsékletét nevezzük előremenő hőmérsékletnek, amikor a víz elhagyja a fűtőkészüléket.
A tároló feltöltése
A tároló feltöltése azt jelenti, hogy a tároló víztartalmát
a rendszer a kívánt hőmérsékletre fűti fel.
allSTOR VPS/2 (puffertároló)
A puffertároló-rendszer vezérlése igény szerint történik
különböző forrásokból, a tárolt hő pedig a csatlakoztatott fogyasztókon oszlik el.
Beállító
A beállító egységek gombok, amelyek elforgatásával és
megnyomásával menük vagy paraméterek választhatók
ki, illetve értékek módosíthatók és menthetők.
Cirkulációs sziv.
Ha kinyitja a melegvízcsapot, akkor – a vezetékhossztól
függően – eltarthat néhány másodpercig, míg a csapból
melegvíz folyik. Egy keringtető szivattyú meleg vizet szivattyúz körbe a melegvízvezetéken keresztül. Ezáltal a
vízcsap kinyitásakor azonnal rendelkezésre áll a
melegvíz. A keringtető szivattyúhoz időablakok programozhatóak.
További információkat a Vaillant interneten elérhető
fűtéstechnikai lexikonja tartalmaz a következő webhelyen:
http://www.vaillant.de/Privatkunden/Marktinformationen/Heiztechniklexikon.
Csökkentési hőmérséklet
A csökkentési hőmérséklet az a hőmérséklet, amelyre a
fűtés lecsökkenti a helyiség hőmérsékletét a programozott időablakokon kívül.
Csökkentési üzem
Csökkentési üzemben a szokásosnál valamivel alacsonyabb értékekkel (hőmérséklet, sebesség stb.) történik
az üzemelés,
pl. a fűtőberendezés csökkentési üzemmódjában. Ekkor
egy megfelelő szabályozókészülékkel a helyiséghőmérséklet távollét esetén vagy éjszaka is csökkenthető.
DCF vevőkészülék
A DCF vevőkészülék egy időjel vételére szolgál. Az időjel
automatikusa beállítja az órát, továbbá biztosítja az
automatikus átkapcsolást a nyári és a téli időszámítás
között.
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DCF-jel
Jel, amelyet a Deutsche Telekom AG egyik DCF-jelzéssel
ellátott hosszúhullámú adója sugároz.
eBUS
Az eBUS kommunikációs protokoll egyszerűsíti a szabályozástechnikai kapcsolódást egy fűtési rendszer különböző berendezéselemei között. Különleges rugalmasság
érhető el a kiegészítő beállítással és a berendezés bővítéseivel. Így egyszerűbbé válik a kiegészítő fűtőkészülékek telepítése vagy bizonyos komponensek, pl. a napenergiával működő melegvíz-készítő rendszer utólagos
csatlakoztatása. Az eBUS további lehetőségeket biztosít
külső szabályozók csatlakoztatásához, valamint a távoli
karbantartáshoz és távdiagnosztizáláshoz szükséges
vrnetDIALOG internetes kommunikációs rendszer csatlakoztatásához.
Előírt értékek
A kívánt értékek az ön által megkívánt értékek, melyeket a szabályozónak megad, pl. a kívánt szobahőmérséklet vagy a melegvízkészítés kívánt hőmérséklete.
Előírt helyiség-hőmérséklet
A kívánt szobahőmérséklet az a hőmérséklet, amelynek
a lakásban kellene uralkodnia és amit a termosztáton
előre beállított. Ha a szabályozó a lakótérben található,
akkor az előírt helyiség-hőmérséklet arra a helyiségre
vonatkozik, amelyben a szabályozó található. Ha a szabályozó a fűtőberendezésben található, akkor az előírt
helyiség-hőmérséklet irányértékként szolgál az előremenő hőmérséklet fűtési görbe szerinti szabályozásához.
Előremenő hőmérséklet
Lásd: fűtés előremenő hőmérséklete.
Érintésvédelmi osztály
Az érintésvédelmi osztály az elektromos készülékek
besorolását és tulajdonságát határozza meg az áramütés megelőzésével kapcsolatos meglévő intézkedések
vonatkozásában.
Fagyvédelem-késleltetés / a fűtés fagyvédelme
A fűtés fagyvédelmi funkciója Ki és Eco üzemmódokban
biztosítja (az időablakon kívül) a berendezés fagyvédelmét, és ez 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 - 23 h).
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.
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Felfűtési idők, időablak
A felfűtési idők olyan nap/blokk szerinti időszakok, amikor Ön otthon tartózkodik, és melegre, valamint melegvízre van szüksége. Ezek az idők egy időablakot írnak le,
pl. Hé–Pé: 5:30 – 8:30 az az időablak, amelyben Ön reggel felkel, tusol és reggelizik.
Fűtési görbe
A fűtési görbe a fűtőberendezésben a külső hőmérséklet
függvényében kiszámított előremenő hőmérsékletet
ábrázolja. A fűtőkör előremenő hőmérséklete annál
magasabb, minél alacsonyabb a külső hőmérséklet.
Fűtőberendezés
A fűtőberendezés végzi a lakás fűtését és a melegvíz
előállítását.
Fűtőkör
A fűtőkör egy zárt körfolyamat, amely vezetékekből és
hőtermelőkből (pl. fűtőtestekből) áll. A felmelegített víz
a fűtőkészülékből a fűtőkörbe kerül, majd lehűlt állapotban ismét visszajut a fűtőkészülékbe.
Egy fűtőberendezéshez rendszerint legalább egy fűtőkör tartozik. Lehetőség van további fűtőkörök csatlakoztatására is, pl. több lakás ellátásához vagy kiegészítő
padlófűtés megvalósításához.
Fűtőköri szivattyú
A fűtőberendezésben egy fűtőköri szivattyú egy olyan
örvényszivattyú, amely a felmelegített vizet eljuttatja a
fűtőtestekhez és a házi csatlakozási pontokhoz, ugyanakkor gondoskodik az ezeken a pontokon lehűlt víz visszaáramoltatásáról és ezáltal az ismételt felmelegítéséről.
Helyiséghőmérséklet
A helyiség-hőmérséklet a lakásban ténylegesen mért
hőmérséklet.
Hibajelzés
Egy hibaüzenet szöveges formában jelzi, hogy a szabályozó hibát ismert fel a fűtőberendezésben.
HK1
HK1 az 1. sz. fűtőkör alapelnevezése (gyári beállítás) a
fűtőberendezés esetében. A HK1 elnevezés megváltoztatható.
Hőmérsékletkülönbség-szabályozás
A hőmérsékletkülönbség-szabályozás a Vaillant szabályozókészülékek, pl. a szolárszabályozók egyik szabályozási módja. Ha a kollektor és a tároló hőmérséklete
közötti különbség nagyobb, mint az előre megadott
bekapcsolási különbség, akkor a szolárszabályozó
bekapcsolja a szolárszivattyút, ha pedig alacsonyabb az
előre beállított kikapcsolási különbségnél, akkor a szolárszabályozó lekapcsolja a szolárszivattyút.
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Hőtermelő
Gyűjtőfogalom minden olyan fűtőkészülék-típusra,
amely fűtőberendezésekhez vagy vízmelegítéshez használt hő előállítására szolgál. A konstrukciótól, a mérettől
és az alkalmazási területtől függően a hőtermelőket
mint fűtőkazánokat, fali fűtőberendezéseket vagy kombinált készülékeket osztályozzák. Különleges jelölések
tesznek különbséget pl. a gázüzemű fűtőkazánok, az
olajtüzelésű kazánok, a gázüzemű fali kombinált készülékek vagy a gázüzemű kompakt készülékek között a
fűtőérték-hasznosítás szerint. Ezeknek a hőtermelőknek
az egyik általános ismertető jegye, hogy égés közben
távozó gázok (gáz), illetve (olajtól származó) füstgázok
keletkeznek, amelyek elvezetése kéményen vagy füstgázvezetéken keresztül történik. A tüzelőanyag fajtájától, a fűtőteljesítménytől, valamint az égéshez szükséges levegő biztosításának módjától és az égésgáz elvezetésétől függően megfelelő fűtőhelyiség szükséges,
vagy a felállítás a lakótérben is lehetséges. A gázzal és
olajjal működő fűtőkészülékek mellett termikus szolárberendezések, hőszivattyúk, kombinált ciklusú energiahő átalakítók és még fejlesztés alatt lévő fűtőanyag-cellás fűtőkészülékek is számításba vehetők hőtermelőként.
Időablak
Fűtéshez, melegvíz-készítéshez és a Cirkulációs sziv.
naponta három időablak programozható.
Példa:
1. időablak: Hé 09:00 - 12:00 óra
2. időablak: Hé 15:00 - 18:30 óra
Fűtés esetén minden időablak egy kívánt értékhez van
hozzárendelve, amelyet a fűtőberendezés ebben az
időszkaban fenntart.
A melegvíz-készítéshez minden időablakra vonatkozóan
a melegvízre előírt érték az irányadó.
A keringtető szivattyú esetén az időablakok meghatározzák az üzemidőt.
Időjárásfüggő
A külső hőmérsékletet egy elkülönített, a szabadban felszerelt érzékelő méri és továbbítja a szabályozóhoz.
Alacsony külső hőmérsékletek esetén a szabályozó
nagyobb fűtési teljesítményt, magasabb külső hőmérsékletek esetén kisebb fűtési teljesítményt biztosít.
Időprogram
Az időprogram lehetővé teszi a hőtermelők fűtési és/
vagy melegvízkészítési időszakainak egyedi beállítását.
Az időprogram a fűtőprogramot, a távollétprogramot, a
tárolótöltő programot magába foglaló főfogalom.
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Keringetővezeték
Ha a melegvíz-készítő egység és a kivételi hely (pl. mosdókagyló, tusoló, konyhai mosogató) között nagyobb
távolság áll fenn, akkor a hosszú csővezeték miatt előbb
csak hidegvíz nyerhető, amíg oda nem ér a melegvíz.
Ezért hosszabb vezetékszakaszokkal történő telepítés
esetén a melegvíz-vezetékkel párhuzamosan egy keringetővezeték is lefektetésre kerül. Egy szivattyú tartja
fenn a melegvíz-keringést. Így a távoli csapoknál is
azonnal rendelkezésre áll a melegvíz. Az energiatakarékosság érdekében idővezérlés alkalmazására is sor
kerül.
Kevert kör
Egy keverőszelepes kör egy hő-, melegvíz-, szolárkör
vagy hasonló, amelyben egy keverőszelep található. Egy
keverőszelepes kör vezérlése Vaillant szabályozókészülékek keverőmoduljaival kombinálva történik. Mindegyik
keverőszelepes kör szükség esetén az alábbiak bármelyikére átkapcsolható: fűtőkör, állandóérték-szabályozás, visszatérő vezeték utánfűtése vagy melegvízkör.
Kollektormező
Termikus szolárberendezések esetén a kollektormező
egyedi kollektorokból tevődik össze, amelyek a tetőre
vagy a homlokzatra vannak felszerelve. A kollektorok
kapcsolására több lehetőség szolgál. A kollektorokat
úgy kell kiválasztani, hogy a hőtároló folyadék a teljes
mezőt egyenletesen járja át, és nyomásveszteség mindenütt egyenletes szintű legyen. A kollektorok csak
ebben az esetben működnek optimálisan.
Kombinált tároló
A szoláris melegítőberendezések, amelyek egyrészt
melegvizet, másrészt ingyenes hőt biztosítanak a fűtéshez, két tárolóegységgel működnek: egy puffertárolóval
és egy melegvíz-tárolóval. Ezt a kettőt egyesítik a kombinált tárolók, amelyek a kéttartályos elv alapján épülnek fel. Ezek a tárolók elsődlegesen puffertárolóként
működnek a kollektor által szállított napenergia tartalékolására. A puffertároló felső részében található egy
melegvíz-tároló, amelyet forróvíz vesz körül, és mindig
biztosítja a szükséges melegvizet. Az integrált melegvíztároló helyén egy fűtőspirál is beszerelhető, amely a
hálózati vizet egy átfolyó rendszerű vízmelegítőhöz
hasonló módon melegíti fel.
Kurzor
A kurzorkijelöli a módosítani kívánt paramétert.
Legionellák
A legionellák a vízben élő baktériumok, amelyek gyorsan
szaporodnak és súlyos tüdőbetegségeket okozhatnak.
Ott fordulnak elő, ahol felmelegített víz optimális feltételeket teremt szaporodásukhoz. A víz rövid ideig 60 °C
fölé történő felmelegítése elpusztítja a legionellákat.
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Melegvíz-készítés
A fűtőkészülék a melegvíztárolóban lévő vizet a kiválasztott kívánt hőmérsékletre melegíti fel. Ha a melegvíz-tárolóban a hőmérséklet egy meghatározott értékkel
csökken, akkor fűtőberendezés ismét a kívánt hőmérsékletre melegíti vizet. A tároló tartalmának felmelegítése időablak programozásával lehetséges.
Menü
Egy menü a módosítható paraméterek választékát jeleníti meg.
Napenergiával történő fűtésrásegítés
A szoláris melegítőberendezések a víz felmelegítésén
kívül fűtéstámogatásra is felhasználhatók. Ehhez a
szolárberendezést egy kombinált vagy puffertárolóval
és megfelelő méretű kollektorfelülettel kell ellátni. Így
az ingyenes napenergia az átmeneti évszakokban
(tavasszal és ősszel) a szükséges fűtési hőt tudja
biztosítani. Napsütéses téli napokon a szolárberendezés
a hőtermelő berendezést támogatja, ezáltal lehetővé
teszi a takarékoskodást a tüzelőanyaggal.
Szoláris fűtésrásegítés szempontjából különösen az alacsony üzemi hőmérsékletű fűtési rendszerek jönnek számításba, amilyen például a padlófűtés.
Nyári/téli időszámítás váltása
Az alapkijelzőn határozható meg, hogy sor kerüljön-e a
nyári és téli időszámítás közötti átkapcsolásra.
A készülék gyári beállításában (szállítási állapot) az átállás nem automatikus.
Ha a szabályozó VRC DCF külső érzékelővel rendelkezik,
akkor a nyári/téli időszámítás közötti váltás automatikus. Az automatikus váltás kikapcsolása ebben az esetben nem lehetséges.
Március utolsó hétvégéjén az óra egy órával korábbra
áll: 2:00 óráról 3:00 órára.
Október utolsó hétvégéjén az óra egy órával későbbre
áll: 3:00 óráról 2:00 órára.
paraméterek
A paraméterek a fűtőberendezés üzemi értékei.
Az üzemi értékek beállíthatók, például a csökkentési
hőmérséklet 15 °C-ról 12 °C-ra módosítható.
ProE-rendszer
A Vaillant ProE-rendszer a tartozékok és külső berendezés-komponensek gyors, problémamentes és tévedésbiztos csatlakoztatását teszi lehetővé a készülék-elektronikához.
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Szabályozó
Az auroMATIC szabályozó átveszi a szoláris melegítőrendszer és az egész fűtőberendezés szabályozási funkcióit. Így egyetlen közös szabályozóban egyesíthető az
időjárás-vezérelt szabályozás, a szoláris melegvíz-készítés és a szoláris fűtésrásegítés összehangolása. A külön
fűtés- és szolárszabályozás költséges összekapcsolása
szükségtelenné válik.
Szakemberszint
A szakemberszint a szakember által beállítható/módosítható specifikus paramétereket biztosítja. Ez a kezelőszint a szakember számára van fenntartva, ezért hozzáférési kóddal védett.
Szobahőm.visszacsat.
A szobahőmérséklet-korrekció figyelembe veszi a helyiség hőmérsékletét az előremenő hőmérséklet kiszámításakor.
Előfeltételek:
– Távkapcsolásban, illetve a falra szerelt szabályozóban egy hőmérséklet-érzékelő található, amely méri a
helyiség hőmérsékletét.
– A Szobahőmérséklet-korrekció funkciót a szakembernek fűtőkörönként kell aktiválnia (C2 menü).
Szoláris hozam
Egy meghatározott időszakban (legtöbbször egy év
alatt) egy szolárberendezés alkalmazásával nyert energia. A jelölés termikus szolárberendezések esetében a
hasznosítható szoláris hőre vonatkozik, amely hőként a
szolártárolóból kinyerhető, fotovoltaikus berendezések
esetében pedig a hasznosítható elektromos energiára.
Szolárkollektor
A szolárkollektorok a napsugárzást alakítják át hasznosítható hőenergiává melegvízkészítéshez és fűtésrásegítéshez. A szolárkollektorban a napenergiát az abszorber
nyeli el, amely a sugárzási hőt a szolárkörhöz továbbítja.
A szolárkör, amelyen a szolárfolyadék (víz és glikol
keverékéből álló hőtároló folyadék) átáramlik, eljuttatja
a kollektorok hőjét a szolártárolóhoz.
A szolárkollektorok sík- vagy vákuumcsöves kollektorok
lehetnek. A Vaillant auroTHERM classic síkkollektorai
egy fedéllel ellátott, szabadalmaztatott Antireflex üvegből készült lapos abszorberből állnak. A Blue–Shinehatás kivételes optikai tulajdonságokkal ruházza fel a
síkkollektort.
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szolártároló
Ha a naphő melegvíz-készítésre vagy szoláris fűtésrásegítésre kerül felhasználásra:
A naphőt mindkét esetben egy közbenső szoláris tárolóban vagy puffertárolóban kell tárolni, ahol a hő akkor is
rendelkezésre áll, ha nincs közvetlen napsugárzás. A
szolártermiás berendezés kivitelezésétől függően különböző építési formák léteznek. A szoláris vízmelegítéshez
többnyire kettős melegvíz-tárolót alkalmaznak, amelyhez utólag egy második hőtermelő egység csatlakoztatható. Szoláris fűtésrásegítés esetén a hő tárolása egy
puffertárolóban, pl. egy MSS-tárolóban történik. A vízmelegítés és a fűtésrásegítés kombinálására szolgálnak
a kombinált tárolók.
Üzemeltetői szint
Az üzemeltetői szint biztosítja azokat az alapvető paramétereket, amelyek különleges ismeretek nélkül is beállíthatók/módosíthatók a normál üzemelés közben. A
fűtőberendezést a paraméterek megfelelő beállításával
saját igényeihez igazíthatja.
Üzemmód
Az üzemmódokkal határozhatja meg, hogy hogyan történjen a helyiség fűtésének, illetve a melegvíz készítésének szabályozása.
Védettség
A védettség az elektromos készülékek különböző környezeti feltételekhez való alkalmazhatóságát, valamint
ezen túlmenően az emberek potenciális veszélyekkel
szembeni védelmét jelenti a készülékek használata közben.
Példa:
A szabályozó IP 20 védettséggel rendelkezik. A számjegyek jelentése a következő:
Az első szám a készülék azon tárgyakkal vagy testrészekkel való érintkezésére vonatkozik, amelyek a készülék veszélyzónájába kerülhetnek
(2 = tárgyak > 12,5 mm Ø).
A második szám a készülék vízzel szembeni védettségére utal (0 = nincs védelem).
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1 Megjegyzések a dokumentációhoz

1

Megjegyzések a dokumentációhoz

Ez a szerelési útmutató szakemberek számára készült.
Az alábbi megjegyzések a dokumentációra vonatkozó
útmutatóként szolgálnak.
Ezen telepítési útmutatóval összefüggésben további
dokumentumok is érvényesek.
A jelen útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása
miatt keletkező károkért nem vállalunk felelősséget.
1.1

Kapcsolódó dokumentumok

> Az auroMATIC 620 beszerelésekor ügyeljen a berendezés részegységeihez és komponenseihez tartozó
szerelési útmutatók betartására. Ezek a szerelési
útmutatók a berendezés mindenkori részegységeihez,
továbbá kiegészítő komponenseihez mellékelve találhatók.
> Vegyen figyelembe továbbá a berendezés alkotóelemeihez tartozó minden kezelési utasítást.

1.4

Ez a szerelési útmutató kizárólag a következő cikkszámú készülékekre érvényes:
Típusjelölés

Cikksz.

külső érzékelő

auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620
auroMATIC 620

0020080463
0020092428
0020080464
0020092429
0020092431
0020092432
0020092433
0020092434
0020092441

VRC DCF
VRC DCF
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693
VRC 693

1.1 táblázat Típusáttekintés

A készülék cikkszámát az adattáblán találhatja meg.

1.5
1.2

A dokumentumok tárolása

Alkalmazott szimbólumok

Adattábla

Az adattábla a szabályozó lábazatának bal oldalán jól
láthatóan van elhelyezve.

> Adja át ezt a szerelési útmutatót és az összes kapcsolódó dokumentumot, illetve szükséges segédeszközt a berendezés üzemeltetőjének. Az üzemeltető
feladata ezek megőrzése, hogy az útmutatók és
segédeszközök szükség esetén rendelkezésre álljanak.

1.3

Az útmutató érvényessége

21092600200285150907011320N4
4 VA
230V~

auroMATIC 620
1

2

3

4

5

1.1 ábra Adattábla

A következőkben elmagyarázzuk az alkalmazott szimbólumokat.

a

Veszélyeztetésre utaló szimbólum:
– közvetlen életveszély
– Súlyos személyi sérülés veszélye
– Könnyebb személyi sérülés veszélye

e
b
i

Veszélyeztetésre utaló szimbólum:
– áramütés miatti életveszély

>

4

Jelmagyarázat
1 EAN-kód
2 Készülék megnevezése
3 Üzemi feszültség
4 Teljesítmény
5 CE-jelölés

Veszélyeztetésre utaló szimbólum:
– Anyagi kár kockázata
– A környezet károsításának kockázata
Hasznos tudnivalóra és információkra
utaló szimbólum

Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum
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1.6

CE-jelölés
A CE-megjelölés dokumentálja, hogy a készülékek megfelelnek a következő irányelvek alapvető követelményeinek:

– a Tanács 2006/95/EK számú irányelve "A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett
villamossági berendezésekről" (kisfeszültségre vonatkozó irányelv) a módosításokkal együtt
– a Tanács 2004/108/EK számú irányelve "Az elektromágneses összeférhetőségről" a módosításokkal
együtt
A készülékek megfelelnek a következő szabványoknak:
– EN 60730-1
– EN 60730-2-9
A készülék gyártóiként a CE-jelöléssel igazoljuk, hogy a
GSGV rendelet 2.§ 7. pontja szerinti biztonsági követelmények teljesülnek, továbbá hogy a sorozatban gyártott
készülék megegyezik a vizsgált típussal.

1.7

A készülék megnevezése

Az auroMATIC 620 szabályozó a dokumentumban a
továbbiakban mint szabályozó szerepel.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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Biztonsági utasítások, előírások

2.1

Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések

> A szabályozó kezelésekor vegye figyelembe azokat az
általános biztonsági tudnivalókat és figyelmeztetéseket, amelyeket minden tevékenység alkalmával be kell
tartani.

2.1.1

A figyelmeztetések osztályozása

A figyelmeztetések osztályozása az alábbiak szerint
figyelmeztető ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges
veszély súlyossága szerint történik:
Figyelmeztető ábrák

a
e
a
b

Jelzőszó

Magyarázat

Veszély!

közvetlen életveszély vagy
súlyos személyi sérülés
veszélye

Veszély!

áramütés miatti életveszély

Vigyázat!

Könnyebb személyi sérülés
veszélye

Vigyázat!

anyagi és környezeti károk

A figyelmeztetések felépítése

A figyelmeztetéseket a szövegtől felül és alul elválasztó
vonal különíti el a szövegtől. Felépítésük alapelve a
következő:

a

Jelzőszó!
A veszély típusa és forrása!
A veszély típusának és forrásának ismertetése
> Intézkedések a veszély elhárításához

Rendeltetésszerű használat

Az auroMATIC 620 szabályozó összeszerelése a mai
műszaki igények, valamint az elismert biztonságtechnikai szabályok szerint történt.
Ennek ellenére, a szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a készülék és más anyagi javak
károsodhatnak.
Az auroMATIC 620 szabályozó egy napenergiával történő fűtésrásegítéssel és napenergiával történő melegvízkészítéssel rendelkező fűtőberendezés időjárástól és
időponttól függő szabályozására szolgál.
Más jellegű vagy ezen túlmenő alkalmazásuk nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő
károkért a gyártó/szállító nem vállal felelősséget. A kockázatot kizárólag az üzemeltető viseli.
A rendeltetésszerű használathoz értendő a kezelési- és
a szerelési útmutató és a vele együtt hatályos összes
dokumentum figyelembe vétele.

2.3

2.1 táblázat Figyelmeztető jelzések és azok jelentése

2.1.2

2.2

Általános biztonsági tudnivalók

> Feltétlenül vegye figyelembe a következő biztonsági
utasításokat.
A szabályozó szerelése és beállítása
A szabályozó szerelését, üzembe helyezését és javítását
csak arra jogosult karbantartó műhely végezheti.
> Ebben az esetben vegye figyelembe az aktuális előírásokat, szabályokat és irányelveket.
Szerszámok alkalmazása
Nem megfelelő szerszám és/vagy a szerszámok szakszerűtlen használata károkat okozhat (pl. a burkolati
elemekben vagy a kábelezésben).
> A csavarkötések meglazításához vagy meghúzásához
használjon megfelelő méretű csavarhúzót.
Legionellák elleni védelem
A kórokozók (legionella baktérium) okozta fertőzések
elleni védelem érdekében a szabályozó legionellavédelmi funkcióval rendelkezik.
> A szabályozó telepítésekor állítsa be a legionellák
elleni védelmi funkciót.
Forrázásveszély elkerülése
A melegvízvételi helyeken a 60 °C feletti előírt hőmérsékletek miatt forrázásveszély áll fenn. Alacsonyabb
hőmérsékletek esetén a kisgyerekek vagy az idősebb
emberek kerülnek veszélybe.
> Válasszon ki egy megfelelő előírt hőmérsékletet.
Ha a legionella ellen védő funkció működik, akkor a
melegvíztároló legalább 1 óra időtartamra 65 °C-ra
melegszik fel.
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> Tájékoztassa az üzemeltetőt a fennálló forrázásveszélyról, ha működik a legionellavédelem.
A szabályozó védelme károkkal szemben
> Biztosítsa a szabályozó védelmét nedvesség és freccsenő víz ellen.
A hibás működés elkerülése
> A hibás működés elkerüléséhez gondoskodjon arról,
hogy
– a fűtőberendezés műszakilag kifogástalan állapotú
legyen,
– a biztonsági és ellenőrző berendezések ne legyenek eltávolítva, áthidalva vagy üzemen kívül
helyezve,
– a biztonságot befolyásoló zavarok és károk elhárítása azonnal megtörténjen.
> Figyelmeztesse az üzemeltetőt arra, hogy
– a szabályozót nem szabad bútorokkal, függönyökkel, különféle tárgyakkal eltakarni, ha a szabályozó
felszerelése a lakótérben történt,
– abban a helyiségben, ahol a szabályozó található,
minden fűtőtestszelep teljesen nyitva legyen.

2.4

Irányelvek, törvények és szabványok

EN 60335–2–21
Házi használatra és hasonló célokra szolgáló elektromos
készülékek biztonsága; 2. rész: Különleges követelmények a vízmelegítővel kapcsolatban (melegvíz-tároló és
melegvízbojler)
(IEC 335–2–21: 1989 és 1. kiegészítések; 1990 és
2; 1990, módosított)
Az esetleg csatlakoztatott telekommunikációs eszközöknek a következő szabványoknak kell megfelelniük: IEC
62151, illetve EN 41003 és EN 60950-1: 2006, 6.3 fejezet
> Az elektromos telepítéshez vegye figyelembe az
Elektrotechnikai, Elektronikai és Információtechnikai
Egyesület (VDE), valamint az áramszolgáltató vállalat
(EVU) előírásait.
> A huzalozáshoz kereskedelemben kapható vezetékeket kell használni.
A vezetékek minimális keresztmetszete:
– Csatlakozóvezeték 230 V, merev vezeték
(szivattyúk vagy keverőegységek
csatlakozókábele):
1,5 mm2
– Kisfeszültségű vezetékek
(érzékelők vagy buszvezetékek):
0,75 mm2
–
A következő maximális vezetékhosszakat nem szabad
túllépni:
– Érzékelővezetékek:
50 m
– Buszvezetékek:
300 m

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00

> A 230 V-os csatlakozóvezetékeket 10 m-nél nagyobb
hosszúság esetén az érzékelő-, ill. a buszvezetékektől
elkülönítve kell vezetni.
> A csatlakozóvezetékeket rögzítőkapcsokkal erősítse a
fali alaplapra.
> A készülék szabad elektromos kapcsait ne használja
fel a későbbi huzalozások tartókapcsaiként.
> A szabályozót csak száraz helyiségekben szerelje fel.
Nem időjárás függő szabályzók
Szerelés
A szabályozó telepítése A készüléket csak szakember
nyithatja ki és szerelheti fel az útmutató ábrái szerint,
aki az érvényes biztonsági előírások betartásáért felelősséget tud vállalni.

a

Figyelem!
Áramütés veszélye!
A feszültség alatt álló csatlakozó érintése
életveszélyes. A gázkészülék és tartozékainak
egyes részegységei 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
állása szerint, az elismert biztonságtechnikai szabályok
betartásával készülnek. Ugyanakkor azonban a szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás veszélyeztetheti a felhasználó vagy harmadik személy életét és
testi épségét, ill. a készülék és más vagyontárgyak károsodásához vezethet.
Időjárás függő szabályozók
Biztonsági utasítások/előírások
A szabályozót kizárólag a Vaillant Hungária Kft. által
elismert, kiképzett szakember szerelheti fel, aki az érvényes előírások és szabályok betartásáért is felelős.
Az ezen útmutató figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező kárért felelősséget nem vállalunk.
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2 Biztonsági utasítások, előírások

Biztonsági tudnivalók

a

Figyelem!
Áramütés veszélye!
A feszültség alatt álló csatlakozó érintése
életveszélyes.
A gázkészülék és tartozékainak egyes
részegységei kikapcsolt elektromos főkapcsoló esetén is áram alatt lehetnek, ezért javítás előtt az elektromos tápellátást 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 vezetékek 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 vezetékhosszakat
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.

e

Veszély!
Életveszély az áramvezető csatlakozások
miatt!
A fűtőkészülék kapcsolódobozában végzett
munka során áramütés miatti életveszély áll
fenn.
A hálózati csatlakozókapcsok a főkapcsoló
kikapcsolása esetén is feszültség alatt állnak!
> Mielőtt a fűtőkészülék kapcsolódobozában
munkálatokat végezne, kapcsolja le a
főkapcsolót.
> Válassza le a fűtőkészüléket az elektromos
hálózatról, úgy, hogy húzza ki a csatlakozódugót, vagy tegye feszültségmentessé a
fűtőkészüléket egy legalább 3 mm érintkezőnyitású leválasztó készülék (pl. biztosíték
vagy megszakító) segítségével.
> Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás
ellen.
> A kapcsolódobozt csak akkor nyissa ki, ha
a fűtőkészülék feszültségmentes állapotban van.

Rendeltetésszerű felhasználás
A Vaillant szabályozókészülékek a technika jelenlegi
állása szerint, az elismert biztonságtechnikai szabályok
betartásával készülnek. Ugyanakkor azonban a szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás veszélyeztetheti a felhasználó vagy harmadik személy életét és
testi épségét, ill. a készülék és más vagyontárgyak károsodásához vezethet.
4 Villamos szerelés
Az elektromos bekötést csak arra jogosult szakember
végezheti el.

a

Figyelem!
A 230 V-os vezetékeket a ProE-dugaszra
való csatlakoztatáshoz max. 30 mm-re
szabad csupaszítani.
Hosszabb csupaszítás esetén a kártyán
rövidzárlatveszély áll fenn, ha a kábelt
véletlenül nem helyesen rögzítették a
dugaszban.
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3
3.1

Készülék- és működési leírás
Felépítés és működés

A szabályozó egy napenergiával történő kiegészítő
melegvízkészítéssel és fűtésrásegítéssel rendelkező, időjárástól és időponttól függő fűtésszabályozáshoz kerül
alkalmazásra.
A szabályozó a következő berendezéskörök vezérlésére
alkalmas:
– két napkollektormező vagy egy napkollektormező és
egy szilárdtüzelésű kazán,
– egy közvetlen fűtőkör,
– egy keverőkör pl. padlófűtéshez,
– egy puffertároló és egy indirekt fűtésű melegvíztároló
vagy egy szolár kombinált tároló,
– egy keringetőszivattyú,
– egy töltőszivattyú úszómedence-melegítéshez (az
úszómedence-szabályozó nincs beépítve a Vaillantrendszerbe.)
Maximum hat keverőkör modul (tartozék) csatlakoztatható egyenként két keverőkörrel a központi fűtőberendezés bővítése céljából. Vagyis a szabályozó legfeljebb
14 kör szabályozására képes.
A kényelmesebb kezelhetőség érdekében az első nyolc
fűtőkörre távkapcsoló készülékek csatlakoztathatók.
Mindegyik keverőszelepes kör szükség esetén az alábbiak bármelyikére átkapcsolható:
– fűtőkör (radiátorkör, padlókör stb.),
– állandóérték-szabályozás,
– visszatérő vízhőmérséklet növelése,
– használati melegvíz kör (az integrált melegvízkör
kiegészítéseként).
Moduláló buszcsatolók (tartozék) segítségével max. 8
moduláló Vaillant fűtőkészülék csatlakoztatható.
Kapcsoló buszcsatoló segítségével 1- vagy 2-fokozatú
hőtermelő csatlakoztatható. Az eBus rendszerrel legfeljebb hat hőtermelő kapcsolható össze egy kaszkádban.
Hőtermelőnként egy kapcsoló buszcsatlakozóra van
szükség.
A telefon-távkapcsolat (feszültségmentes érintkezőbemenet) segítségével a teleSWITCH telefon-távkapcsoló
útján a szabályozó üzemmódja tetszőleges helyről
átkapcsolható telefonhívással.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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3.2

Rendszeráttekintés

A szabályozó az alapkivitelben egy készletben kerül
szállításra. A készlet a következőket tartalmazza:
Darabszám
1
4
1

Részegység
auroMATIC 620 szabályozó fali alaplappal
VR 10 standard érzékelő
VRS DCF vagy VRS 693 külső érzékelő országtól
függően

1
1

VR 11 kollektorérzékelő
Csavarokat/tipliket tartalmazó csomag

2

Rögzítőkapcsokat tartalmazó csomag

3.1 táblázat Az auroMATIC 620 készlet szállítási terjedelme

Az alapkivitelben
- egy napkollektormező,
- egy moduláló fűtőkészülék,
– egy szabályozott kör és
- egy szabályozatlan kör
lehet vezérelhető.
VR 90

auroMATIC 620

VR 60

3.1. ábra A rendszer áttekintése
Jelmagyarázat
VR 90
távkapcsoló készülék
VR 60
keverőmodul
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Ha a fűtőberendezést pl. további fűtőkörökkel szeretné
bővíteni, akkor a berendezés kiegészítő elemei integrálhatók a fűtőberendezés komplex rendszerébe (¬ 3.1
ábra).

3.2.1

Alkalmazás szoláris
hőmérsékletkülönbség-szabályozóként

A szabályozó meglevő berendezésekbe úgynevezett
napenergiával működő hőmérsékletkülönbség-szabályozóként is beépíthető. Ilyen esetben a szabályozó csupán
a szolárberendezés vezérlését végzi. A fűtőberendezés
szabályozása az eddigi fűtésszabályozóval történik.

3.3

A funkciókáttekintése

A szabályozó a következő lehetőségeket nyújtja a fűtőberendezés és melegvíz-készítés szabályozására:
1x HMV felfűtés
A melegvíz-tárolót egy alkalommal az aktuális időprogramtól függetlenül feltölti a beállított kívánt hőmérséklet eléréséig.

Távollét-program
A helyiség hőmérsékletének egyedi szabályozósa távollét esetén;
csak Auto és Eco üzemmódokban
Ha aktív távollétprogram esetén a tárolófeltöltés kikapcsolt állapotban van, akkor a szolárkör szabályozását a
távollétprogram nem befolyásolja.
Szoláris hozam beállítása nullára
Lehetővé teszi a tárolóhozam beállítását nullára.

3.4

Üzemmód

Az üzemmód beállításával meghatározhatja, milyen feltételek mellett kerül sor a hozzárendelt fűtőkör, ill. a
melegvízkör szabályozására.
Fűtőkör
Üzemmód

Hatás

Auto

A fűtőkör üzemelése előre megadott időprogram
szerint váltakozik a Fűtés és Lehűlés üzemmódok
között.
A fűtőkör üzemelése előre megadott időprogram
szerint váltakozik a Fűtés és a Ki üzemmódok
között.
Amennyiben a fagyvédelmi funkció (a külső
hőmérséklettől függően) nem aktív, a fűtőkör a
csökkentett fűtési időszak alatt kikapcsol.
A fagyvédelem működik a beállított időablakokon
kívül (¬ 7.3.2 fejezet).
A fűtés szabályozása az előírt nappali helyiséghőmérsékletre történik.
A fűtőkör szabályozása az előírt éjszakai helyiséghőmérsékletre történik.
Ha a fagyvédelmi funkció (a külső hőmérséklettől
függően) nem aktív, a fűtőkör kikapcsol.

Eco

Időablak
Egyedileg beállítható időadatok a fűtőberendezéshez, a
melegvíz-készítéshez és egy keringetőszivattyú működéséhez.
Fűtés

Időjárás-érzékelés
A melegvíz-hőmérséklet (előremenő hőmérséklet) automatikus módosítása a külső hőmérséklettől függően egy
fűtési görbe segítségével.
Ki
Kikapcsolt fűtőberendezés vagy melegvízkészítés aktív
fagyvédelemmel.
Fagyvédelem
Fagykároktól való védelem Ki és Eco üzemmódokban
(az időablakon kívül);
a fűtőkészülék maradjon bekapcsolva

Csökkentett
Ki

Szimbólum

Jelentés
Amennyiben az Eco vagy Auto üzemmód szerint
a szimbólum jelenik meg, akkor egy időablak
aktív. A fűtőberendezés fűt.
Amennyiben az üzemmód szerint a szimbólum
jelenik meg, akkor nincs aktív időablak.
A fűtőberendezés csökkentési üzemben található.

3.2 táblázat Üzemmódok a fűtőkörökhöz

Fűtési görbe
Az időjárás-érzékelés alapja; javítja a fűtőteljesítmény
hozzáigazítását a külső hőmérsékletekhez.
Partifunkció
Lehetővé teszi a fűtési és melegvíz-készítési idők meghosszabbítását a következő kikapcsolási időponton túl
az azt követő bekapcsolási időpontig.
Takarékfunkció
Lehetővé teszi a helyiség előírt hőmérsékletének csökkentését egy beállítható időtartamra.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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Keringetőkör és melegvízkör
Üzemmód

Hatás

Auto

Előre megadott időprogram szerint történik a
melegvíztároló feltöltésének, ill. a keringetőszivattyú engedélyezésének meghatározása.
A melegvíztároló feltöltése folyamatosan engedélyezett. Szükség esetén a tároló azonnal feltöltődik. A keringetőszivattyú állandóan működik.

Be

Ki

Nem kerül sor a melegvíztároló feltöltésére. A
keringetőszivattyú nem üzemel.
Kivétel: Amennyiben a hőmérséklet a melegvíztárolóban 12 °C alá csökken, a melegvíztároló 17 °Cra felfűtődik (fagyvédelem).

3.3 táblázat Üzemmódok a keringetőkörhöz és a
melegvízkörhöz

i

12

Ha a Szabadság kijelzés látható, akkor a
távollétprogram aktív.
Ha a távollétprogram aktív, akkor az üzemmód beállítása nem lehetséges.
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3.5

A fontos funkciók leírása

Kívánt szobahőmérséklet

Időablak

25 °

20 °

Csökkentett hőm.
15 °
Időablak 1

04:00

08:00

Időablak 2

12:00

16:00

Időablak 3

20:00

Idő

3.2 ábra A fűtés automatikus üzemmódja: Példa a kívánt szobahőmérséklet beállítására különböző napszakokban

A 3.2 ábrán egy időprogram részlete látható. A
vízszintes tengelyen a napi idő látható, a függőleges
tengelyen pedig a kívánt szobahőmérséklet. A diagram a
következő programfolyamatot ábrázolja:
1
2
3
4

Reggel 06.00 óráig a szoba hőmérséklete 15 °C
(csökkentési hőmérséklet).
06.00 órakor elkezdődik az első időablak:
Ettől kezdve az előírt helyiséghőmérséklet 21 °C.
Az első időablak 08.00 órakor befejeződik:
Ettől kezdve az előírt helyiséghőmérséklet 15 °C.
Még két további időablak következik.

Hogy hogyan hat az időablak a fűtésszabályozóra, az
egyszerűen elmagyarázható:
Amikor a fűtőberendezés Auto üzemmódban működik,
akkor a szabályozó aktiválja a beállított időablakot,
amelyben a fűtőberendezés a hozzá tartozó helyiségeket állandó hőmérsékletre (¬ a helyiségre előírt
hőmérsékletre) melegíti fel. Ezen az időablakon kívül a
fűtőberendezés szabályozása úgy történik, hogy a hozzá
tartozó helyiségek egy állandó hőmérsékletre (¬ csökkentési hőmérséklet) hűljenek. A csökkentési hőmérséklet elérésekor a szabályozó gondoskodik a fűtőberendezés csökkentési hőmérsékletének fenntartásáról a
következő időablak indításáig. Ezzel megakadályozza a
lakás további lehűlését.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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i

Tájékoztassa az üzemeltetőt a fűtési görbe
optimális beállításáról, mivel a mért külső
hőmérséklet és a beállított fűtési görbe befolyásolja a fűtésszabályozást.

Példa a fűtési görbére
Előremenő vízhőmérs.
Fűtési jelleggörbék
°C-ban
4.0 3.5 3.0 2.5
2.0
90
1.5

80

Két lehetőség áll fenn azoknak a napoknak a megadására, amelyekre az időablakok érvényesek:

70

1. lehetőség
Megadhat időablakot az egyes napokra vonatkozóan.
Példa:
H 09.00 - 12.00 óra
K 10.00 - 12.00 óra

50

2. lehetőség
Több napot blokkokba gyűjthet össze.
Példa:
H - P 09.00 - 12.00 óra
So-Va 12.00 - 15.00 óra
H - V 10.00 - 12.00 óra

1.2
1.0

60
0.6

40
0.2

30
20
20

15

10

5

3.3 ábra Diagram fűtési görbékkel

Példa: Ha az 1.5 fűtési görbét választja, akkor -15 °C-os
külső hőmérséklet esetén 75 °C-os előremenő
hőmérséklet szükséges.

Mindkét lehetőség alkalmazása esetén legfeljebb három
időablak határozható meg.

Előremenő vízhőmérs.
°C-ban
90

Egy csatlakoztatott melegvíztárolóban a melegvíz
hőmérséklete a szabályozó segítségével ugyanilyen
módon szabályozható: Az Ön által előre megadott időablakok határozzák meg, hogy mikor történjen a melegvíz felmelegítése a kívánt hőmérsékletre.
A tároló feltöltését a szolárberendezés végzi. Ha nem
elegendő a rendelkezésre álló szoláris hozam, akkor a
tároló feltöltését a fűtőkészülék végzi.
A melegvíz-készítésre azonban nem vonatkozik csökkentési hőmérséklet. Egy időablak végén a melegvíz-készítés lekapcsol.

80
70
60
50
40
30

20

15

18

14

1.5

22

Fűtési görbe
A fűtési hőmérséklet szabályozása közvetett módon egy
fűtési görbével történik. A fűtési görbe a külső hőmérséklet és az előremenő hőmérséklet közötti viszonyt
ábrázolja.
Az előremenő hőmérséklet a melegvíznek az a hőmérséklete, amely a fűtőkészüléket elhagyja.
A fűtési görbe az egyes fűtőkörökhöz egyenként állítható be.
Lehetőség van különböző fűtési görbék kiválasztására,
hogy a szabályozás a lakásnak és a fűtőkészüléknek
megfelelően optimális legyen.

0
-5
-10
-15 -20
Külső hőmérséklet °C-ban

10

5

0

-5
-10
-15
-20
Külső hőmérséklet °C-ban

A tengely

3.4 ábra A fűtési görbe párhuzamos eltolása

Ha az 1.5 fűtési görbét választja, és a kívánt szobahőmérsékletre nem 20 °C, hanem 22 °C van meghatározva, akkor a fűtési görbe az 3.4 ábra szerint eltolódik.
A 45° fokkal megdöntött tengely mentén a fűtési görbe
párhuzamosan eltolódik a kívánt szobahőmérséklet értékének megfelelően. Vagyis 0 °C-os külső hőmérséklet
esetén a szabályozó 67 °C-os előremenő hőmérsékletet
biztosít.

i

A fűtési görbe szükséges alapbeállítását a
fűtőberendezés szerelésekor végezze el.

Szerelési útmutató auroMATIC 620 szabályozó 0020094394_00
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Fagyvédelem
A szabályozó (a külső hőmérséklettől függő)
fagyvédelmi funkcióval rendelkezik. A fagyvédelmi
funkció az Ki és Eco üzemmódokban (az időablakon
kívül) biztosítja a fűtőkészülék fagy elleni védelmét.
Ha Eco üzemmódban a fagyvédelmi funkció (a külső
hőmérséklettől függően) nincs aktiválva, akkor a fűtőkör
a csökkentési időben lekapcsol.f
Ha a külső hőmérséklet +3 °C alá süllyed, akkor minden
fűtőkör részére előírásra kerül a beállított éjszakai
(éjszaka) hőmérséklet.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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3.6

Kezelőelemek áttekintése

A fűtőkészülékhez szükséges valamennyi beállítás elvégezhető a szabályozón.
A szabályozó grafikus kijelzővel rendelkezik. A szövegkijelzők egyszerűbbé teszik a kezelést.
6

1

Alapadatok

5

Dátum
A hét napja
Idő
Nyár/Tél időszám.

1
> 30.10.09
Pé
15:37
Ki

2

>Nap beállítás

4

3

3.5 ábra A kezelőelemek áttekintése
Jelmagyarázat
1 A kurzor a kiválasztott paramétert mutatja
2 Menüszám
3 Jobb oldali beállító egység ,
Paraméterbeállítás (forgatás); Paraméter-kijelölés (megnyomás)
4 Bal oldali beállító egység ,
Menüválasztás (forgatás); Különleges funkció aktiválása (megnyomás)
5 Karbantartási vagy hibaüzenetek kijelzése, ha vannak
6 Menüelnevezés

3.7

Kezelési útmutató

A két beállító egységgel, és , kezelhető a szabályozó
(¬ 3.5 ábra):
A jobb oldali beállító egység megnyomásával kijelölhet
vagy menthet egy paramétert.
A jobb oldali beállító egység elforgatásával beállíthat
egy paramétert.
A bal oldali beállító egység elforgatásával kiválaszthat
egy menüt.
A bal oldali beállító egység megnyomásával aktiválhatja a különleges funkciókat (¬ 7.8 fejezet).
Egy szövegkijelző megkönnyíti a kezelést és egyértelműen jelzi a menüket és a paramétereket.
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P 18.12.09

15:37

-15 °C

Takarék prog. aktív
P 18.12.09

15:37

vége

-15 °C

Kéményseprő állás

18:30

> Időpont-kiválasztás vége

aktiválva

P 18.12.09

15:37

-15 °C

15:37

-15 °C

Parti funkc. aktív
P 18.12.09

15:37

-15 °C

P 18.12.09

15:37

-15 °C

Kézi üzem

HK1

f Fűtés

22 °C

aktiválva

Etage1

Eco

20 °C

Tároló

Auto

60 °C

Szolár

Auto

P 18.12.09

VRS 620

egyszeri
Alapadatok

1

Tárolótöltés aktív

f 09. 05. 10

Dátum
Napok

FR

Idő

16 : 55

Nyár/Tél időszám.

Ki

>Nap beállítása

Szolárhozam

2

Melegvíz

5

paraméterek
Szolárhozam

1255

Visszaállítás?

kWh
f

NEM

>szolár visszatáplálás?

A 3 sz. menüben a berendezés konfigurációjától függően különböző időprogramok hívhatók elő és állíthatók be (pl. HK1, HK2, Melegvíz,
Keringetőszivattyú).

> Kívánt hőmérs. választás

HK1

3

Időprogramozás
1

08:00 – 14:00
16:00 – 22:00

6

f 60 °C
55 °C
30 °C
59 °C
22 °C

Tároló érzékelő 1
Tároló érzékelő 2
Tároló érzékelő 3
TD1 érzékelő
TD2 érzékelő

3
> Nap / blokk kiválasztása

Távolléti program

4

Név

7

a teljes rendszerre

megváltoztatás

Időablakok

HK1

: f Pince

HK2

:

Etage1

HK3

:

Etage2

HK4

:

Bérlő

1
2

18 . 07 . 10 – 31 . 07. 10
26 . 09 . 10 - 05 . 10. 10

Kívánt hőmérséklet

15 °C

Kezdő nap beállítása

Az 5 sz. menüben a berendezés konfigurációjától függően különböző fűtőkörök hívhatók
elő és állíthatók be (pl. HK1 ... HK15).

szolártároló
Információ

fHé-Pé
2

f 50 °C

Kívánt tároló hőm.

>kiválasztás

HK1

5

Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

Kódszám beadás

8

engedélyezése

paraméterek
f

15 °C

Kódszám:
f0 0 0 0

0,90
Ált. kód:

1000
>Kívánt szobahőmérséklet

>számjegyek beállítása

3.6 ábra Az üzemeltetői szint menüszerkezete

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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HK2 ... HK15

C2

paraméterek
Fajta:

Kevert kör
f 15 °C

Csökkentett hőm.
P 18.12.09

15:37

Fűtési görbe

-15 °C

0,90

K.hőm.függő lekapcs.
Kéményseprő állás

20 °C

> Kívánt szobahőmérséklet

aktiválva

HK2 ... HK15

C2

paraméterek
f0 perc

Sziv.blokk idő


15 °C

FK min. hőmérséklet
P 18.12.09

15:37

-15 °C

P 18.12.09

15:37

-15 °C


15 °C

FK max. hőmérséklet
Max. előfelfűtés

0 perc

> Percek beállítása

Kézi üzem

HK1

f Fűtés

22 °C

aktiválva

Etage1

Eco

20 °C

Tároló

Auto

60 °C

Szolár

Auto

HK2 ... HK15

VRS 620

paraméterek

C2

Szobahőm.visszacsat.
f nincs
Kódszám beadás

8

engedélyezése

FBG Távkapcsoló

NEM

>Szobahőm.visszacsat.módja

Kódszám:
f0 0 0 0
Ált. kód:
1000

Melegvíz

>számjegyek beállítása

C3

Információ
Mért tároló hőm.

56 °C

HMV-sziv. állapot
HK1

C2

KI

Cirkulációs sziv.

BE

Tárolótöltő kör

C4

paraméterek
Égőkör

fajtája
f 15 °C

Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

1,2

K.hőm.függő lekapcs.

21 °C

> Kívánt szobahőmérséklet

paraméterek
Utántöltés-késleltetés
Töltősziv utánfutás

f0 perc
5 perc

Párhuzamos HMV-üzem
HK1

KI

C2

paraméterek

> választás
f 15 °C

FK min. hőmérséklet


90 °C

FK max. hőmérséklet
Max. előfelfűtés

0 perc

Tárolótöltő kör

C4

paraméterek
> Előrem.fűtőviz hőm.

Legionellák elleni védelem
Lég.véd. indít

HK1

fKI
4:50

C2
> Napok/blokk választás

paraméterek
Szobahőm.visszacsat.
  f nincs

Tárolótöltő kör
FBG Távkapcsoló

NEM

Legionellák elleni védelem
Lég.véd. indít

HK1

fKI
4:50

C2
> Napok/blokk választás

Információ
Kívánt előrem. hőm.

90 °C

Mért előrem. hőm.

50 °C

Szivattyú állapot

C4

paraméterek

>Szobahőm.visszacsat.módja

BE

3.7 ábra A szakemberszint menüszerkezete
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Szolártároló 1

C5

paraméterek
FK max. hőmérséklet

Teljes rendszer

C7

f 65 °C

Bekapcsolási különbség

12 K

Kikapcs.hőm.különbs.

5K

f

Max. előkikapcsolás

15 perc

Fagyvéd. késlelt.

1 óra

AT átfűtés

KI

Hőmérséklet emelés
>Hőmérséklet választás

0K

C12

C5

paraméterek

Hőmérs. korrekció
f 0.0 K

Külső hőmérséklet
Mért szobahőm.

0.0 K

Kijelző kontraszt

> Max.időtartam beállítás

Szolártároló 2

11

>Korr.érték választás

Hőtermelő

C8

Szoftver verzió

C15

paraméterek

FK max. hőmérséklet
Bekapcsolási különbség

Eszközök

paraméterek

65 °C
f

Kikapcs.hőm.különbs.

12 K
5K

> Hőm.különbség választás

f8K

Kazánhiszterézis
FK min. hőmérséklet

15 °C

HMV kezdő-teljesítmény

i/o kártya

2

4. 23

Felh.-Csatolás

1

4. 27

1

> Hiszterézis választás

Inst. segítség
szolártároló

C5

paraméterek
Vezértároló

Hőtermelő

C8

1-2

f HU

Nyelv

Kaszkád paraméter
f

Bekapcs. késlelt.

f 5 perc

Kikapcs. késlelt.

5 perc

A1

Nyelv választás
magyar

>Nyelv választás
> kiválasztás
> Fagyvédelmi késleltetés

3. Hőm.különbség szab. 2

C5

paraméterek
Bekapcsolási különbség
Kikapcs.hőm.különbs.

Inst. segítség
Hőtermelő

f

C8

7K

Információ

3K

Rendsz. kívánt érték

90 °C

Különleges felszerelés

Medencehőm.

30 °C

bővített szolárhozam

Állapot

TÉNYLEGES

Szolár sziv. állapot
Szolársziv.üz.idő

C6

Különleges funkciók

C9

teleSWITCH

Szolár sziv. állapot
Szolársziv.üz.idő

Inst. segítség

HK1

:f Csökkentett

Átfolyó vízmennyiség

KI

HK2

:

Csökkentett

Liter/perc

Tároló

:

Ki

Szolár sziv. ciklus

Szolár

:

Ki

Szolárkör-védelem

0 óra

C6

f

3,5
KI
130 °C

> érték beállítás

Különleges funkciók

C9

Lassú felfűtés

Inst. segítség

A4

Rendszer konfiguráció

f 105 °C
BE

A3

Rendszer konfiguráció

f 25 °C

Információ
Kollektorérzékelő

BE

Fűtésüzem

> Kihatás választás

Szolár fűtőkör 2

1
LegP

>Nyelv választás

Információ
Kollektorérzékelő

f

Hidraulikaterv

> Hőm.különbség választás

Szolár fűtőkör 1

A2

Rendszer konfiguráció

HK2

Nap

Hőmérs.

f0

0 °C

f2

Fűtőkész. száma

406 óra
Kezdő nap beállítás
> kiválasztás

Szerviz
Szolárkör

Inst. segítség
Telefon

paraméterek
Visszaállítás

C11

C6
NEM

f

Szerviz

Bekapcs.idővezérlés

KI

Hőmérséklet hiba

Fagyvédelem

KI

-tól

A6

Rendszer konfiguráció
25 . 11 . 09
KI

HK1

Égő kör

HK2

Kevert kör

Tároló

Tárolótöltő kör

> Tel.szám beállítás
> Szolársziv.-k üz.idő

Kódszám beadás
Szolár fűtőkör 1 ... 2

C6

Inst. segítség
f1 2 3 4

0 °C
Elfogad

> Hőmérséklet választás

A7

Kódszám:

paraméterek
FK min. hőmérséklet

C11

megváltoztatás

> számjegyek beállítása

NEM

Rendszerelemek

VRC

Működtető

KI

Érzékelő

VF1

Hőtermelő
Szolár légtel.

620
60 °C
KI
0 perc

> választás

3.7 ábra A szakemberszint menüstruktúrája (folytatás)
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3.8

A szabályozó kezelési szintjei

A szabályozó két kezelési szinttel rendelkezik: az
üzemeltetői szinttel és a szakemberszinttel. Minden
kezelési szinthez több menü tartozik, amelyekben a
hozzájuk tartozó paraméterek láthatók, beállíthatók és
módosíthatók.

i

A kijelzett menük száma a fűtőberendezés
konfigurációjától függ. Ezért előfordulhat,
hogy ebben az útmutatóban több menü
leírása található, mint amennyit az Ön szabályozója kijelez.

Üzemeltetői szint
Az üzemeltetői szint az üzemeltető számára lett kialakítva és azokat az alapvető paramétereket jeleníti meg,
amelyek normál üzemelés közben az üzemeltető igényekhez igazíthatók.
Az üzemeltetői szint magába foglalja az alapkijelzést, az
1 ...
8 menüket és a különleges funkciók (takarékfunkció, partifunkció, egyszeri tárolófeltöltés) menüit.
Szakemberszint
A szakemberszinten történik azoknak a készülékspecifikus paramétereknek a beállítása, amelyekkel a fűtőkészülék konfigurálható és optimalizálható. Ezeket a
készülékspecifikus paramétereket csak szakember állíthatja be és módosíthatja. Ezért a szakemberszintet hozzáférési kód védi. Ez megakadályozza, hogy a készülékspecifikus paramétereket az üzemeltető véletlenül átállítsa.

3.9

Menüfajták

A szabályozó különböző menüfajtákkal rendelkezik,
amelyek a kiválasztástól függően jelennek meg a kijelzőn:
– grafikus kijelzés,
– alapkijelzés,
– az üzemeltetői szint egyik menüje vagy
– a szakemberszint egyik menüje
(Példák: ¬ 3.10 fejezet).
A grafikus kijelzésen a készülék állapotára vagy a szoláris hozamra vonatkozó ábra látható.
Az alapkijelzésen a pillanatnyi üzemmód, valamint az
egyes fűtőkörök előírt helyiséghőmérsékleti értékei láthatók és állíthatók be.
Az üzemeltetői szint menüit jobb oldalon felül egy szám
jelöli (pl. 1). Ez a szám megkönnyíti a menük megtalálását.
Az üzemeltetői szint menüiben állíthatja be például a
helyiség hőmérsékletét, az időablakot, a csökkentési
hőmérsékleteket és a fűtési görbéket.
A szakemberszint menüit jobb oldalon felül egy betű és
egy szám jelöli (pl. C2). A szakemberszint menüiben a
készülékspecifikus paraméterek beállíthatók (¬ 7.4 fejezet).

A szakemberszint magába foglalja a C1 - C15 menüket, a
telepítési segédeszközök menüit (A1 - A7) és a szervizfunkciók menüit (pl. kéményseprő funkció).
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3.10

Menük különböző kezelési helyzetekben

Az üzemeltetői szinten:

Példa: Grafikus kijelzés
A grafikus kijelzőn a készülék állapotára vagy a szoláris
hozamra vonatkozó ábra látható.
A szimbólumok magyarázatát a 7.2 fejezet tartalmazza.

Se 02.12.09
HK 1
Etage1
Tároló
Szolár

15:43

-3 °C

f Fűtés

22 °C
20 °C

Eco
Auto
Auto
VRS 620

d

Alapadatok

1

Dátum
Napok
Idő

f 02.12.09

Se
14:08

Nyár/Tél időszám.

Ki

Példa: Alapkijelzés
Az alapkijelző a pillanatnyi üzemmódot, valamint az előírt
helyiséghőmérsékletet mutatja minden egyes fűtőkörre,
és lehetővé teszi az üzemmód gyors módosítását az
egyes fűtőkörökben. Ha kettőnél több fűtőkör van zárva,
akkor a fűtőkörök egymás után megjelennek, ha elforgatja a jobb oldali beállító egységet .
A kijelző felső részén mindig az alapadatok, a hét napja, a
dátum, az óra és a külső hőmérséklet láthatók. Egy lehetséges hiba a második sorban látható. Az alapadatok beállításáról a 7.3 fejezetben olvashat.
Az alapkijelzésen a különleges funkciók és a szervizfunkciók is előhívhatók.
A jobb alsó sarokban látható nyíld azt jelzi, hogy a
szabályozóhoz további modulok csatlakoznak.
Ha szeretné ennek a modulnak az üzemmódját és
hőmérsékletét ellenőrizni vagy beállítani, akkor a jobb
oldali beállító egységet forgassa addig, amíg meg nem
jelenik a kijelzőn a következő sor.
Példa: 1. menü
A menükben ( 1 - 8) megtalálható a fűtőkészülék üzemeltetői szintjének valamennyi kapcsolódó beállítása.
A felső részen a menüelnevezés és a menü száma látható
( szimbólum és egy szám jobb oldalt felül). A számozás
megkönnyíti az egyes menük megtalálását programozás
közben.

>Nap beállítás
Se 02.12.09

15:37

Takarék prog. aktív
vége

- 15 °C

Példa: Különleges funkciók
A különleges funkciók átmenetileg megváltoztatják a
fűtőkör üzemmódját, majd automatikusan befejeződnek.
A különleges funkciók az első grafikus kijelzésből és az
alapkijelzésből hívhatók elő.

f 18:30

> Vége idő választás
3.4 táblázat Menüfajták

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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Az üzemeltetői szinten:
HK1
paraméterek
Égőkör fajta
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe
K.hőm.függő lekapcs.
>Kívánt szobahőmérséklet

C2

f 15 °C

0,90
20 °C

Példa: C2 menü
A C1 - C15 menük azoknak a készülékspecifikus paramétereknek a beállítási területei, amelyeket csak a szakember állíthat be.
Ezeket a menüket C betű és egy szám jelöli a kijelző jobb
felső sarkában.

A beállítható paraméterek szürke hátterűek.
3.4 táblázat Menüfajták (folytatás)
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Szerelés 4

4

Szerelés

A szabályozó közvetlenül a fali alaplapban vagy távkapcsolóként a VR 55 fali rögzítőelemmel (tartozék) a falon
helyezhető el.
A szabályozó a következő külső érzékelők egyikével rendelkezik szállításkor:
VRC 693: a szabályozóhoz kéteres kábellel csatlakozik,
VRC DCF:a szabályozóhoz háromeres kábellel csatlakozik.
4.1

A telepítés alapvető lépései

1. Előkészítés:
– Olvassa el a szerelési útmutatót
– Ellenőrizze a szállítmány hiánytalanságát
2. A készülék felszerelése:
– Szerelje fel a fali alaplapot és a központi szabályozót
– Szerelje fel a külső érzékelőt (VRC DCF vagy VRC
693)
– Végezze el az elektromos szerelést
3. Üzembe helyezés:
– Végezze el az alapbeállításokat a központi szabályozón
– Végezze el a berendezésspecifikus beállításokat.
4. A készülék átadása az üzemeltetőnek
Néhány megjegyzés ehhez:
A szabályozó különböző komponensekkel rendelkező
fűtőberendezések vezérlését teszi lehetővé.
A vezérlés helyi körülményekhez igazításához az elektromos szerelést a rendszerben szükséges komponenseknek megfelelően kell elvégezni. Az elektromos szereléssel kapcsolatban az 5. fejezet tartalmaz bővebb információt.

4.2

Szállítási terjedelem

4.3

Tartozékok

VR 55 rögzítőelem
A tartozékprogramban található egy fali rögzítőelem,
amellyel a kezelőegység a központi fali alaplap felszerelési helyétől függetlenül is a ProE csatlakozólécekkel
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 készüléken forgókapcsolóval egyértelmű buszcímet kell beállítani. A fűtési programok és az összes
szükséges paraméter beállítása a központi szabályozóval, az eBUS segítségével történik. Az összes fűtőkörspecifikus csatlakoztatás (érzékelők, szivattyúk) közvetlenül a keverőmodulon, ProE dugaszokkal valósul meg.
VR 30/2 moduláló buszcsatoló
A VR 30/2 moduláló buszcsatoló teszi lehetővé a szabályozó kommunikációját több Vaillant vevőkészülékkel.
Ha kettőnél több fűtőkészüléket kell kaszkádba kapcsolni, akkor minden fűtőkészülékhez szükséges egy, az
eBus és a fűtőkészülék (Western-csatlakozóhüvely)
közötti kapcsolatot megteremtő buszcsatoló. Maximum
nyolc VR 30/2 csatlakoztatható.
A buszcsatolót közvetlenül a fűtőkészülék kapcsolószekrényébe építik be, a kommunikáció a szabályozóval az
eBUS-on keresztül történik. A VR 30/2 forgókapcsolójával egyértelmű cím beállítása történik. Minden további
beállítást a központi szabályozón kell elvégezni.
VR 31 kapcsoló buszcsatoló
A VR 31 buszcsatoló lehetővé teszi a kommunikációt a
központi szabályozó 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. Maximum hat
buszcsatoló csatlakoztatható.

A szabályozó szállítása egy tételben történik.
Darabszám
1
4
1

Részegység
auroMATIC 620 szabályozó fali alaplappal
VR 10 standard érzékelő
VRS DCF vagy VRS 693 külső érzékelő országtól függően

4.1 táblázat Az auroMATIC 620 készlet szállítási terjedelme

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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VR 32 moduláló buszcsatoló
A VR 32 moduláló buszcsatoló teszi lehetővé a szabályozó kommunikációját több Vaillant eBUS fűtőkészülékkel. Ha több fűtőkészüléket kell kaszkádba kapcsolni,
akkor a második fűtőkészüléktől szükség van egy buszcsatolóra, amely az eBUS és a fűtőkészülék (Westerncsatlakozóhüvely) közötti kapcsolatot biztosítja. Maximum nyolc VR 32 csatlakoztatható.
A buszcsatolót közvetlenül a fűtőkészülék kapcsolószekrényébe építik be, a kommunikáció a szabályozóval az
eBUS-on keresztül történik. A VR 32 forgókapcsolójával
állítson be egy egyértelmű címet. Minden további beállítást a központi szabályozón végezzen el.
VR 90 távkapcsoló készülék
Az első 8 fűtési körhöz (HK1....HK8) külön távkapcsoló
készülék csatlakoztatható. A készülék lehetőséget nyújt
az üzemmód és az előírt helyiség-hőmérséklet beállítására, és adott esetben beépített helyiségérzékelője
figyelembe veszi a helyiség-hőmérsékletet.
Kiválaszthatja hozzá tartozó fűtőkör paramétereit (időprogram, fűtési jelleggörbe stb.) és a különleges üzemmódokat (parti stb.).
Emellett a fűtőkör adatai valamint a fűtőkészülék karbantartási, illetve hibajelzései lekérdezhetők. A kommunikáció a szabályozóval az eBUS-on keresztül történik.
VR 10 standard érzékelő

4.1 ábra VR 10 normál 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.
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VR 11 kollektorérzékelő
Ha a berendezésbe második kollektormezőt vagy szilárdtüzelésű kazánt integrálnak, akkor szükség van a
Vaillant tartozékprogramból egy második kollektorérzékelő alkalmazására.
Térfogatáram-mérőegység
A térfogatáram-mérőegység a szolárkörökben zajló térfogatáram meghatározására és a szoláris hozam pontosabb észlelésére szolgál.
A térfogatáram-mérőegység a VOL bemenethez csatlakoztatható.
VPM W frissvíz vételezési hely
A frissvíz vételezési hely szükség szerint biztosítja a
melegvizet. Felmelegíti az ivóvizet a folyamatosság
elvének megfelelően úgy, hogy a puffertárolóban lévő
hőt egy lemezes hőcserélővel adja át az ivóvíznek.
VPM szolárállomás
A szolárállomás biztosítja a hőszállítást a kollektormezőtől a puffertárolóba. A szolárállomás rendelkezik egy
integrált szabályozóval és az összes szükséges paraméterrel. Szükség esetén néhány paraméter beállítható a
VRS 620/3 vagy vr(net)DIALOG szabályozóval.
VMS szolárállomás
A szolárállomás biztosítja a hőszállítást a kollektormezőtől a tárolóba. A szolárállomás szabályozója úgy tölti fel
a tárolót, hogy az előremenő és a visszatérő vezeték
közötti hőmérsékletkülönbség a lehető legkisebb legyen.
Ez a szolárenergia hatékony tárolását eredményezi. Az
állomás állandóan felügyeli a kollektormező által biztosított energiát, és azonnal lekapcsolja a berendezést, amikor az energia meghaladja a szolárállomás saját szükségletét. A szolárállomás rendelkezik egy integrált szabályozóval és az összes szükséges paraméterrel. Szükség esetén néhány paraméter beállítható a VRS 620/3
vagy vr(net)DIALOG szabályozóval.

i

Ha a szabályozó egy VPM S vagy VMS szoláris állomással van összekapcsolva, akkor a
szoláris hozam átvitele a szabályozóra közvetlenül az e-BUS-on keresztül történik. A
szoláris hozam rögzítésének más módja ekkor
nem lehetséges.

teleSWITCH telefon távkapcsoló
A teleSWITCH telefon távkapcsoló (cikksz.: 300679) a
telefonvezetékhez kapcsolódik. A telefon távkapcsoló
lehetővé teszi egyes fűtőkörök, illetve tárolókörök
üzemmódjának tetszőleges helyről történő átkapcsolását.

Szerelési útmutató auroMATIC 620 szabályozó 0020094394_00
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4.4

A készülék kicsomagolása

Óvatosan távolítsa el a csomagolást úgy, hogy
a készülék alkatrészei ne károsodjanak.

4.5

A szállítmány ellenőrzése

Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét
(¬ 4.1 fejezet).

4.6

A csomagolás ártalmatlanítása

A szállításhoz használt csomagolás ártalmatlanítása is
a szabályozó telepítésének részét képezi.
A szállításhoz használt csomagolást szakszerűen ártalmatlanítsa.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00

4.7

Követelmények figyelembe vétele a telepítés
helyén

Szabályozó
> A szabályozót csak száraz helyiségekben szerelje fel.
> Ha a szabályozó szerelése falra történik, akkor úgy
kell elhelyezni, hogy biztosított legyen a helyiség
hőmérsékletének akadálytalan érzékelése; pl.
helyezze a készüléket kb. 1,5 m magasan a központi
lakóhelyiség belső falára.
> Ha a szobahőmérséklet-korrekció aktiválva van, akkor
tájékoztassa a készülék üzemeltetőjét, hogy abban a
helyiségben, amelyikben termosztátot felszerelik,
minden fűtőtest-szelepnek teljesen nyitva kell lennie.
külső érzékelő
> Ügyeljen arra, hogy a telepítés helye:
– ne legyen védett sem széltől, sem léghuzattól,
– ne legyen kitéve közvetlen napfénynek,
– egy északi vagy északnyugati homlokzaton legyen.
> Ügyeljen arra, hogy a külső érzékelő legalább 1 m
távolságra legyen a külső fal nyílásaitól, amelyeken
keresztül állandóan vagy időnként meleg levegő
zavarhatja a működését.
> Biztosítsa, hogy legfeljebb háromemeletes épületeken
a külső érzékelő a homlokzat magasságának 2/3
részénél legyen elhelyezve, illetve ennél magasabb
épületeken a 2. és 3. szint között legyen felszerelve.
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4.8

Az auroMATIC 620 fűtésszabályozó
szerelése

4.8.1

Szabályozó szerelése fali alaplappal

3

A szállítmányhoz tartozik a szabályozó és a fali alaplap
az elektromos csatlakozóvezetékekkel együtt. A csatlakozóvezetékek kivitelezése a ProE technikának megfelelően történt. A csatlakozóvezetékeken kell az összes
helyszíni bekötést elvégezni.

e

Veszély!
Életveszély az áramvezető csatlakozások
miatt!
A hálózati kapcsoló az áramellátást nem kapcsolja le teljesen.
> Az áramellátást kapcsolja le a készüléken
végzendő munkák megkezdése előtt.
> Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás
ellen.

6

5

3

4
4.3. ábra A fali alaplap felszerelése
Jelmagyarázat
3 Rögzítőfurat
4 Kábelnyílás
5 Rögzítőkapcsok
6 Kábelátvezetés

1

2

4.2. ábra A fali alaplap kinyitása

b

Vigyázat!
Rövidzárveszély!
Ha a kábel nincs megfelelően a csatlakozóba
helyezve, akkor hosszú lecsupaszítás esetén
az áramköri lapon fennáll a rövidzárlat veszélye.
> Szigetelje azokat a vezetékeket, amelyeken
230 V-os áram folyik a ProE-csatlakozó
csatlakozásától maximum 30 mm hosszúságban.
> Ügyeljen a helyes huzalozásra.

> Jelölje be a 3 rögzítőfuratot (3).
> Fúrja ki a furatokat.
> Válasszon a falhoz megfelelő tipliket és csavarozza
fel a fali alaplapot.
> Ezután szerelje fel a külső érintkezőt, majd végezze el
az elektromos telepítést (¬ 5. fejezet).

Jelmagyarázat
1 Csavar
2 Burkolatfedél

A ház fedele egy részből áll.
> Lazítsa meg a ház felső oldalán levő csavart (1).
> Hajtsa lefelé a ház fedelét (2).
> Akassza ki és vegye le a fedelet.
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1

4.8.2 A szabályozó felszerelése távirányítóként
Ha a szabályozót szobahőmérséklet-korrekciós távkapcsoló készülékként kívánja a falra szerelni, vegye figyelembe a következőket:
– Szükséges tartozékok:
Szükség lesz VR 55 típusú fali rögzítőelemre (tartozék, nem része a szállítmánynak). A VR 55 fali rögzítőelemhez egy a fali alaplaphoz való fedél is tartozik.
– Telepítési hely:
A telepítéshez legkedvezőbb hely általában a fő lakóhelyiség valamelyik belső fala kb. 1,5 m magasan.

2
4

3

> A szabályozót úgy helyezze el, hogy a helyiségben
keringő levegőt – bútoroktól, függönyöktől vagy
egyéb tárgyaktól nem akadályoztatva – tudja érzékelni.
> Úgy kell kiválasztani a felerősítés helyét, hogy se az
ajtók vagy az ablakok okozta léghuzat, se különböző
hőforrások (fűtőtest, kéményfal, tévékészülék vagy
napsugárzás) ne befolyásolhassák közvetlenül a szabályozót.

i
e

Abban a szobában, ahol a szabályozó található, minden fűtőtestszelepnek teljesen
nyitva kell lennie, ha a szobahőmérséklet-korrekció aktív. Erre figyelmeztesse az üzemeltetőt.

Veszély!
Életveszély az áramvezető csatlakozások
miatt!
A hálózati kapcsoló az áramellátást nem kapcsolja le teljesen.
> Az áramellátást kapcsolja le a készüléken
végzendő munkák megkezdése előtt.
> Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás
ellen.

4.4. ábra Felszerelés távkezelő készülékként
Jelmagyarázat
1 Szabályozó
2 Tartóelemek
3 Kábelátvezetés
4 Rögzítőfuratok

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Kapcsolja ki az áramellátást.
Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás ellen.
Nyissa ki a fali alaplapot egy csavarhúzóval.
Távolítsa el a ház fedelét.
Vegye ki a szabályozót.
Készítsen a VR 55 fali rögzítőelem számára két rögzítőfuratot (4) 6 mm-es átmérővel
(¬ 4.4 ábra).
Helyezze be a készülékkel együtt szállított tipliket.
Vezesse át a csatlakozókábelt a kábelátvezetésen (3).
A két mellékelt csavarral erősítse fel a fali rögzítőaljzatot a falra.
Kösse be a csatlakozókábelt (¬ 4.3 ábra).
Úgy helyezze fel a szabályozót a fali rögzítőelemre,
hogy a felső rész hátoldalán lévő csapok illeszkedjenek a tartóelemekhez (2).
Nyomja rá a szabályozót (1) a fali rögzítőelemre, amíg
a helyére kattan.
Helyezze be a mellékelt fedelet a fali alaplapba.
Szerelje fel a burkolatot.

> A fűtőkészülék elektromos vezetékeit célszerűen már
a szabályozókészülék felszerelése előtt el kell
helyezni.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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4.8.3 Integrált külső érzékelővel rendelkező DCFvevőkészülék szerelése

b

Vigyázat!
Tárgyi károk veszélye a szakszerűtlen szerelés miatt!
A szakszerűtlen szerelés a készülék és/vagy
az épület falának károsodásához vezethet, pl.
nedvesedés miatt.
> Tartsa be a kábelvezetéssel kapcsolatos
utasításokat és ügyeljen a külső érzékelő
megfelelő elhelyezésére.
> A fali átvezető furatát úgy készítse el, hogy
kifelé lejtős legyen.
> A csatlakozókábelt egy cseppentőhurokkal
együtt rakja le.
> Ügyeljen a DCF-vevőkészülék vízszigetelésére.

Az integrált külső érzékelővel rendelkező DCF-vevőkészüléket csak elismert szakember nyithatja ki és telepíthet az ábráknak megfelelően. Ennek során figyelembe
kell venni az érvényben lévő biztonsági előírásokat,
valamint a fűtőkészülék és a fűtésszabályozó szerelési
utasításait.

>1 m 1/3

2/3

1

5
4
2

2

3

3

4.6 ábra A DCF-vevőkészülék beszerelési helyzete
Jelmagyarázat
1 rögzítőnyílások
2 hollandi anya a kábel-átvezetéshez
3 3-eres csatlakozókábel cseppentőhurokkal
4 Fali rögzítőelem
5 Burkolatfedél

> Gondosan tervezze meg a rögzítésekhez és a kábelvezetőkhöz szükséges furatok helyét, mielőtt elkészítené a furatokat.
> Jelöljön meg a falon egy megfelelő helyet a készülék
felszereléséhez. Ennek során vegye figyelembe a külsőhőmérséklet-érzékelő kábelvezetését.
> A felszerelés helyén a csatlakozókábelt (3) kissé
kifelé lejtve és cseppentőhurokkal fektesse le (3).
> Vegye le a külső érzékelő burkolatát (5).
> Fúrjon két 6 mm átmérőjű lyukat a falba a rögzítőnyílásoknak megfelelően (1).
> Helyezze be a készülékkel együtt szállított tipliket.
> Két csavarral rögzítse a fali rögzítőelemet (4) a falra.
A kábel-átvezetésnek lefelé kell mutatnia.

>2 m
>2 m

N, NW
4.5 ábra A DCF-vevőkészülék telepítési helye

> Vegye figyelembe a telepítési helyre vonatkozó követelményeket (¬4.6 fejezet)
~ 40 mm
4,5 - 10 mm

4.7 ábra A DCF-vevőkészülék kábelcsatlakozása
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> Lazítsa meg kissé a hollandi anyát (2), majd tolja át
alulról a csatlakozóvezetéket a kábel-átvezetésen.
> Végezze el az elektromos bekötést az 5. fejezet szerint.
> Húzza meg a hollandi anyát (2). A kábelátvezetés
tömítése az alkalmazott kábel átmérőjéhez igazodik
(kábelátmérő: 4,5 - 10 mm).
> Helyezze a tömítést a fali rögzítőelem és a burkolatfedél közé.
> Nyomja rá a készülékburkolatot a fali rögzítőaljzatra,
amíg a helyére kattan.
A szinkronizálási idő normál esetben kb. 5 perc, de a
helyi és építészeti adottságoktól, valamint az időjárástól
függően akár 20 percig is tarthat.

4.8.4 A VRC 693 külső 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.

b

Vigyázat!
Anyagi kár szakszerűtlen szerelés miatt!
A szakszerűtlen szerelés a készülék és/vagy
az épület falának károsodásához vezethet, pl.
nedvesedés miatt.
> Tartsa be a kábelvezetéssel kapcsolatos
utasításokat és ügyeljen a külső érzékelő
megfelelő elhelyezésére.
> A fali átvezető furatát úgy készítse el, hogy
kifelé lejtős legyen.
> A csatlakozókábelt egy cseppentőhurokkal
együtt rakja le.
> Ügyeljen a külső érzékelő vízszigetelésére.

>1 m 1/3

2/3

N, NW
4.8 ábra A VRC 693 külső hőmérséklet-érzékelő telepítési
helye

A telepítés helyének hozzáférhetőségétől függően
válassza falra vagy falba történő szerelést.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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4 Szerelés

4.9

5
4

2

1

Meglévő berendezések utánállítása

A szabályozó már meglévő fűtőberendezésekbe is integrálható a napenergiával történő melegvízkészítés szabályozásához. Ebben az esetben az auroMATIC 620 szolár
különbségi szabályozóként csak a szolárberendezés szabályozását végzi. A fűtőberendezést az eddigi fűtésszabályozó vezérli
(lásd a 3.1. hidraulikatervet).

2

3
3

Szerelje fel a szabályozót a 4.4 fejezetben leírtaknak
megfelelően.

i
4.9 ábra A VRC 693 külső érzékelő szerelése
Jelmagyarázat
1 rögzítőnyílások
2 hollandi anya a kábel-átvezetéshez
3 2-eres csatlakozókábel cseppentőhurokkal
4 Burkolat
5 Burkolatfedél

> Gondosan tervezze meg a rögzítésekhez és a kábelvezetőkhöz szükséges furatok helyét, mielőtt elkészítené a furatokat.
> Vegye figyelembe a telepítési helyre vonatkozó követelményeket (¬4.7 fejezet)
> Vegye le a külső érzékelő burkolatát (5).
> Jelöljön meg a falon egy megfelelő helyet a készülék
felszereléséhez. Ennek során vegye figyelembe a külsőhőmérséklet-érzékelő kábelvezetését.
> Fúrjon két 6 mm átmérőjű lyukat a falba a rögzítőnyílásoknak megfelelően (1).
> Helyezze be a készülékkel együtt szállított tipliket.
> A felszerelés helyén a csatlakozókábelt (3) kissé
kifelé lejtve és cseppentőhurokkal fektesse le.
> Rögzítse a házat (4) 2 csavarral a falon létrehozott
rögzítőfuratokban (1).
> Az építés során fektesse le a csatlakozókábelt (3),
amelynek keresztmetszete min. 2 x 0,75 mm2.
> Alulról húzza át a csatlakozókábelt a kábelátvezetésen (2).
> Megfelelő kábelvezetéssel és gondos munkával gondoskodjon a külsőhőmérséklet-érzékelő és az épület
víztömítettségéről.
> Végezze el az elektromos bekötést az 5. fejezet szerint.
> Ügyeljen, hogy a ház tömítése megfelelően legyen
felhelyezve a ház burkolatára (5).
> Nyomja rá a ház fedelét (5) a házra (4).
> Rögzítse a ház fedelét (5) a mellékelt csavarokkal a
házra (4).
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i
4.10

A bekötést a 3. hidraulikatervnek megfelelően
kell végezni, ebben az esetben csak a fűtőkészüléket kell a C1/C2 kapcsokon (és nem a
7/8/9 kapcsokon) keresztül bekötni. Így a
fűtőkészülékben csak a tárolótöltés aktiválódik.

A fűtőkészülékre vonatkozó kijelzéseket a
szabályozó továbbra is megjeleníti, jelentőségük azonban nincs.

A régi szabályozó cseréje

Ha az auroMATIC szabályozóval meglévő berendezés
eddigi szabályozóját kell kiváltani, akkor a berendezés
összes érzékelőjét a megfelelő Vaillant érzékelőre (VR
10 standard érzékelő, illetve VR 11 kollektorérzékelő) kell
cserélni.
A meglevő szabályozót el kell távolítani a berendezésből.
> A bekötést az 5 fejezet szerint végezze el.

Szerelési útmutató auroMATIC 620 szabályozó 0020094394_00
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5

Elektromos installálás

i
e

b

i

Az elektromos bekötést kizárólag arra jogosult szakcég végezheti el, amely az érvényes
szabványok és irányelvek betartásáért is felelős.
Különösen a VDE 0100 számú előírására és a
mindenkori áramszolgáltató vállalat előírásaira hívjuk fel a figyelmet.

Veszély!
Életveszély az áramvezető csatlakozások
miatt!
A fűtőkészülék kapcsolódobozában végzett
munka során áramütés okozta életveszély áll
fenn.
A hálózati kapcsoló az áramellátást nem kapcsolja le teljesen.
Az L és az N hálózati csatlakozókapcsok a
főkapcsoló kikapcsolása esetén is feszültség
alatt állnak!
> Az áramellátást kapcsolja le a készüléken
végzendő munkák megkezdése előtt.
> Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás
ellen.
Vigyázat!
Anyagi kár veszélye rövidzárlat miatt!
Ha a kábel nincs megfelelően a csatlakozóba
helyezve, akkor hosszú lecsupaszítás esetén
az áramköri lapon fennáll a rövidzárlat veszélye.
> Szigetelje azokat a vezetékeket, amelyeken
230 V-os áram folyik a ProE-csatlakozó
csatlakozásától maximum 30 mm hosszúságban.
> Ügyeljen a helyes huzalozásra.

A hálózat névleges feszültsége 230 V legyen.
253 V feletti és 190 V alatti hálózati feszültségnél működési zavarok léphetnek fel.
A készüléket fix csatlakozóvezetéken és egy
legalább 3 mm érintkezőnyitású leválasztó
készüléken (pl.biztosítókon, megszakítón)
keresztül kell csatlakoztatni.

> Vegye figyelembe a megfelelő előírásokat.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00

5.1

eBUS nélküli fűtőkészülék csatlakoztatása

b

Vigyázat!
Hibás működés a téves huzalozás miatt!
Ha több fűtőkészüléket kell eBUS nélkül csatlakoztatni, akkor minden fűtőkészüléket a
VR 30/2 típusú buszcsatolón keresztül kell
csatlakoztatni.
A 7/8/9 sz. kapcsok nem használhatók.
> Csatlakoztassa az összes fűtőkészüléket
egy VR 30/2 buszcsatlakozón keresztül.

> A szerelési útmutató szerint nyissa ki a fűtőkészülék/
kazán kapcsolódobozát.

5.1. ábra A fűtőkészülék bekötése

> A fűtőkészülék csatlakozóhuzalozását az összekötő
vezetékkel (min. 3x0,75 mm2) használja (¬ 5.1 ábra ).
> Csatlakoztassa a fűtőkészülék elektromos vezetékét
a fali alaplapra.

i

Az auroMATIC 620 hálózati kapcsolóval rendelkezik, amellyel a belső elektronika illetve
az összes csatlakoztatott működő egység
(szivattyúk, keverők) teszt vagy karbantartási
célra lekapcsolhatók.

Ha a rendszeren belül a maximális összáram a 6,3 A
értéket, illetve a maximális érintkezőterhelés a 2 A értéket meghaladja, akkor a fogyasztót/fogyasztókat védelemmel kell ellátni.
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5.2

eBUS protokollal rendelkező fűtőkészülék
csatlakoztatása

> A fűtőkészülék szerelési útmutatója szerint nyissa ki
a fűtőkészülék/kazán kapcsolódobozát.

Az eBUS vezetéket (legalább 2x 0,75 mm2) az építés
során kell biztosítani.

i

Az auroMATIC 620 hálózati kapcsolóval rendelkezik, amellyel a belső elektronika illetve
az összes csatlakoztatott működő egység
(szivattyúk, keverők) teszt vagy karbantartási
célra lekapcsolhatók.

Ha a rendszeren belül a maximális összáram a 6,3 A
értéket, illetve a maximális érintkezőterhelés a 2 A értéket meghaladja, akkor a fogyasztót/fogyasztókat védelemmel kell ellátni.
A távoli készülékek vagy azok a készülékek (max. hat
egység), amelyek vezérlése fokozatosan történik, mindenkor egy VR 31 buszcsatolón keresztül csatlakoztathatók.

5.3

5.2. ábra A fűtőkészülék bekötése

b

Vigyázat!
Hibás működés a téves huzalozás miatt!
Az eBUS protokollal rendelkező fűtőkészülékek esetében az eBUS csatlakozót kell alkalmazni, mert különben a rendszer nem működik.
> Ne használja a 7/8/9 sz. kapcsokat az
eBUS-szal párhuzamosan.

> Kaszkád elrendezés esetén minden további eBUS-os
fűtőkészüléket egy VR 32 egységen keresztül kell
csatlakoztatni (¬ 5. fejezet 7).
> A VR 32 buszcsatolónál adja meg a megfelelő készülékszámot a címkapcsolón.
– Példa: „2“ a 2. fűtőkészülékre,
„3“ a 3. fűtőkészülékre stb.

b

Vigyázat!
Hibás működés a pólusok felcserélése
miatt!
A pólusok felcserélése megakadályozza a
kommunikációt az eBUS-on keresztül és rövidzárlatot okozhat.
A szabályozó nem tudja tovább vezérelni a
fűtőberendezést.
> Ügyeljen a pólusok helyes megválasztására.

Huzalozás a hidraulikaterv szerint

A könnyebb felszerelés érdekében a szabályozó szoftverében kilenc hidraulikaterv található. Ezek egy maximális berendezéskonfigurációt képviselnek, amelyben
néhány berendezéskomponens opcionális. Ezeket berendezéskomponenseket a tervek szaggatottan vagy szürkén ábrázolják.
A szabályozó automatikusan felismeri az érzékelőt. Ezt
a funkciót természetesen nem tartalmazza a berendezés konfigurációja. A konfigurálás a hidraulikaterv kiválasztásával történik.

i

Lehetséges komfortvesztés.
Lehet, hogy az előírt helyiség-hőmérséklet
elérése nem történt meg.

> Csatlakoztassa a VF1 érzékelőt a közös előremenő
hőmérséklet meghatározásához.
> Kaszkád berendezések esetén mindig a VF1 érzékelőt
csatlakoztassa.
A következő kérdések alapján dönthető el, hogy a
berendezéshez melyik hidraulikaterv tartozik:
1. Kombinált tároló, puffertároló vagy kettős tároló kerül
alkalmazásra melegvíztárolóval összekapcsolva napenergiás fűtésrásegítésre és melegvízkészítésre?
2. A fűtőberendezés fali gázfűtőkészülékkel vagy kondenzációs készülékkel működik?
3. Kell a szolárberendezést szilárdtüzelésű kazánnal
kombinálni?
(Szolárberendezés max. két kollektormezővel vagy
szolárberendezés egy kollektormezővel és egy szilárdtüzelésű kazánnal)
Az 5.1 táblázat áttekintést ad a hidraulikaterv kiválasztásáról.

> A fűtőkészülék elektromos huzalozását az 5.3 ábra
szerint végezze el.

32

Szerelési útmutató auroMATIC 620 szabályozó 0020094394_00

Elektromos bekötés 5

A tároló fajtája
Kombinált
tároló

A fűtőkészülék fajtája

Puffer- és
Kettős
melegvíztátároló
roló

Gáz üzemű
Hőértékfali fűtőkékészülék
szülék

X
X
X

X
X
X

napenergiával működő
fűtésrásegítés
X
X
X

kiegészítő
szilárdtüzelésű
kazán

X

X

HidraulikaMegjegyzés
terv

1
2
3
3.1

X

X

3.2

X

X

3.3

X

X
X

X
X
X
X
X

VPS/2

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

Helyszíni fűtőkészülék
saját fűtésszabályozással
Berendezések, amelyekhez
szolárberendezést
kell felszerelni

3.4
4
5
6
7
8

9

Csak a VPM W és VPM S
egységgel kombinálva kell
kiválasztani.
A VPM W és a VPM S csak
ezzel a hidraulikatervvel
működik!

5.1 táblázat A hidraulikaterv kiválasztása

i

Ezzel a szabályozóval kombinálva a kombinált
készülékek, mint pl. a VCW, elveszítik melegvíz funkciójukat.
Kompakt készülékekkel, pl. ecoCOMPACT,
atmoCOMPACT, auroCOMPACT készülékkel
nem kombinálható.

b

Vigyázat!
Anyagi kár a magas hőmérsékletek miatt!
A szolárberendezésekben magas hőmérsékletek fordulhatnak elő, amelyek az alkalmazott
komponenseket károsíthatják.
> Ügyeljen arra, hogy a szolárkör valamennyi
komponense, valamint minden olyan komponens, amely a hőt egy napenergiával
működő tárolóból nyeri, az ott fellépő
magas hőmérsékletnek van kitéve.
> A maximális tárolóhőmérsékletet állítsa be
a tároló maximális megengedett hőmérsékletére (a C5 menüben).

Az 1-8. hidraulikatervekhez:
Az SP3 rövidzárlata esetén a szabályozó egy 80 °C
kívánt előremenő hőmérsékletű melegvízkészítést aktivál.
Mivel a maximális tárolóhőmérséklet felügyelete az SP3nál a rövidzárlat miatt nem lehetséges, a tároló rövidzárlatának ideje alatt nincs szoláris töltés.
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A 9. hidraulikatervhez:
Az SP3 rövidzárlata esetén a VRS 620 egy 50 °C-os
hőigényt aktivál.
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5.3.1

1. hidraulikaterv

A fűtőberendezés felszerelése:
- egy kollektormező (a második kollektormező opció)
- fali gázfűtőkészülék
– Egy keverőszelepes kör
- kombinált tároló napenergia támogatású fűtéshez és
használati melegvíz-készítéshez hidraulikus blokkal (2
váltószelep)
- cirkulációs szivattyú (opció)
- napenergiával és fűtéssel támogatott uszodamelegítés
(opció)
- helyszíni uszodaszabályozó: Az uszoda utántöltése az
SP3 rövidzárlata révén az uszodaszabályozó részéről
történik
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, hőnyereség és VOL
ekkor nem csatlakoztatható
– A fűtőkészülékek kaszkádolása nem lehetséges
KOL2

KOL1

ZIR WW KW

KOL2-P

LP/UV1

MA

TD2
VF2

KOL1-P

HK2-P
SP1
VF1

HK2

TD1
VOL
Ertrag

SP2
LP/UV3

UV4

SP3
5.3 ábra 1. hidraulikaterv
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TD2

TD1

VOL

MA

5.4. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
Jelmagyarázat
Hőnyereség
HK 2-P
HK 2
KOL1
KOL1-P
KOL2
KOL2-P
KW
MA
LP/UV1
LP/UV3
SP1
SP2
SP3
TD1
TD2
UV4
VF 1
VF 2
VOL
WW
ZIR

i

Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
Szivattyú 2. fűtőkör
Keverőszelep 2. fűtőkör
Kollektorérzékelő 1. kollektormező
Szolárkör-szivattyú 1. kollektormező
Kollektorérzékelő 2. kollektormező
Szolárkör-szivattyú 2. kollektormező
Hideg víz
3-utas szelep, fűtésrásegítés
Tárolófeltöltő-szivattyú/Váltószelep
Uszoda feltöltőszivattyú
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
Előremenő hőmérséklet érzékelő
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
Térfogatáram-érzékelő
Melegvíztároló
Keringetés

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.2

2.1 hidraulikaterv

A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező
– Szilárdtüzelésű kazán
– gázüzemű fali fűtőkészülék
– Egy keverőszelepes kör
– Kombinált tároló napenergia támogatású fűtés és használatimelegvíz-készítésre szolgáló kettős tároló hidraulikus blokkal (2 váltószelep)
– cirkulációs szivattyú (opció)
– napenergiával és fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszoda utántöltése az SP3 rövidzárlata révén az uszodaszabályozó részéről történik
– A fűtőkészülékek kaszkádolása nem lehetséges
KOL1

ZIR WW KW

KOL1-P

LP/UV1

MA

TD2
VF2
HK2-P
SP1

KOL2

VF1

HK2

TD1

KOL2-P
VOL
Ertrag

SP2
LP/UV3

UV4

SP3
5.5 ábra 2.1 hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

5.6. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KOL1
Kollektorérzékelő
KOL1-P
Szolárköri szivattyú
KOL2
Szilárdtüzelésű kazán hőmérséklet-érzékelője
KOL2-P
Szilárdtüzelésű kazán tárolófeltöltő szivattyúja
KW
Hideg víz
MA
3-utas szelep, fűtésrásegítés
LP/UV1
Tárolófeltöltő-szivattyú/Váltószelep
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
TD2
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 1
Előremenő hőmérséklet érzékelő
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíz-tároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.3

2.2 hidraulikaterv

A fűtőberendezés felszerelése:
– egy VMS
– KOL1, KOL1-P, hőnyereség és VOL nem csatlakoztatható
– Szilárdtüzelésű kazán
– gázüzemű fali fűtőkészülék
– Egy keverőszelepes kör
– Kombinált tároló napenergia támogatású fűtés és használatimelegvíz-készítésre szolgáló kettős tároló hidraulikus blokkal (2 váltószelep)
– cirkulációs szivattyú (opció)
– napenergiával és fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszoda utántöltése az SP3 rövidzárlata révén az uszodaszabályozó részéről történik
– A fűtőkészülékek kaszkádolása nem lehetséges

ZIR WW KW

MA

LP/UV1

TD2

2 BUS

VF2
HK2-P

SP1

KOL2

VF1

HK2

TD1

KOL2-P

SP2
LP/UV3
UV4

SP3
5.7 ábra 2.2 hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

5.8 ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
2 BUS
eBUS
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KOL2
Szilárdtüzelésű kazán hőmérséklet-érzékelője
KOL2-P
Szilárdtüzelésű kazán tárolófeltöltő szivattyúja
KW
Hideg víz
MA
3-utas szelep, fűtésrásegítés
LP/UV1
Tárolófeltöltő-szivattyú/Váltószelep
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
TD2
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 1
Előremenő hőmérséklet érzékelő
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.4

3. hidraulikaterv

A fűtőberendezés felszerelése:
– egy kollektormező (a második kollektormező opció)
– Gázüzemű kondenzációs készülék (VKK)
– Egy keverőszelepes kör
– Kombinált tároló a fűtés és a melegvízkészítés támogatására
- cirkulációs szivattyú (opció)
- napenergiával és fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
- helyszíni uszodaszabályozó: Az uszoda utántöltése az SP3 rövidzárlata révén az uszodaszabályozó részéről történik
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható
– A fűtőkészülékek kaszkádolása nem lehetséges
KOL2

KOL1

ZIR WW KW
VF2
HK2-P
HK2
KOL2-P

KOL1-P
SP1
LP/UV1
TD1
VOL
Ertrag

TD2

SP2

MA
LP/UV3

UV4

SP3
5.9 ábra 3. hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

5.10. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KOL1
Kollektorérzékelő 1. kollektormező
KOL1-P
Szolárkör-szivattyú 1. kollektormező
KOL2
Kollektorérzékelő 2. kollektormező
KOL2-P
Szolárkör-szivattyú 2. kollektormező
KW
Hideg víz
MA
3-utas szelep, fűtésrásegítés
LP/UV1
Tárolófeltöltő-szivattyú/Váltószelep
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
TD2
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 1
Előremenő hőmérséklet érzékelő
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíz-tároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.5

3.1 hidraulikaterv

A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező
– napenergia-támogatású használatimelegvíz-készítésre szolgáló kettős tároló
– Legionella elleni védelem szivattyúja, opcionális
– cirkulációs szivattyú (opció)
– napenergia-támogatású uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszoda utántöltése az SP3 rövidzárlata révén az uszodaszabályozó részéről történik
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható
KOL1

WW
KOL1-P
HG
SP1

ZIR

VOL
Ertrag

LegP

SP2

KW

UV4

SP3

5.11 ábra 3.1 hidraulikaterv
*) Áramlási irány feszültségmentes állapotban

TD2

VOL

TD1

MA

5.12. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HG
Fűtőkészülék saját fűtésszabályozóval (utántöltés a
C1/C2 jelzésnél)
KOL1
Kollektorérzékelő
KOL1-P
Szolárköri szivattyú
KW
Hideg víz
LegP
Legionella elleni védelem szivattyúja
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.6

3.2 hidraulikaterv

A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező (a második napelem mező opció)
– gázüzemű fali fűtőkészülék
– egy radiátor- és egy keverőszelepes kör
– napenergia-támogatású használatimelegvíz-készítésre szolgáló kettős tároló
– Legionella elleni védelem szivattyúja, opcionális
– cirkulációs szivattyú (opció)
– napenergiával és fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszoda utántöltése az SP3 rövidzárlata révén az uszodaszabályozó részéről történik
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható
– A fűtőkészülékek kaszkádolása nem lehetséges
KOL1

VF2

KOL2

KOL1-P

KOL2-P

WW

SP1

VOL
Ertrag

HK1-P

HK2-P
HK2

ZIR

SP2

LP/UV3
KW

UV4

SP3

5.13 ábra 3.2 hidraulikaterv
*) Áramlási irány feszültségmentes állapotban

TD2

TD1

VOL

5.14. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 1-P
Elzárószelep 1. fűtőkör
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KOL1
Kollektorérzékelő 1. kollektormező
KOL1-P
Szolárkör-szivattyú 1. kollektormező
KOL2
Kollektorérzékelő 2. kollektormező
KOL2-P
Szolárkör-szivattyú 2. kollektormező
KW
Hideg víz
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.7

3.3 hidraulikaterv

A fűtőberendezés felszerelése:
– gázüzemű fali fűtőkészülék
– egy radiátor- és egy keverőszelepes kör
– Kettős tároló
– Legionella elleni védelem szivattyúja, opcionális
– cirkulációs szivattyú (opció)
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható
– A fűtőkészülékek kaszkádolása nem lehetséges
KOL1

VF2

HK2-P
KOL1-P
WW

SP1

HK1-P

HK2

ZIR

VOL
Ertrag
SP2
KW
5.15 ábra 3.3 hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

5.16. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 1-P
Elzárószelep 1. fűtőkör
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KOL1
Kollektorérzékelő
KOL1-P
Szolárköri szivattyú
KW
Hideg víz
LP/UV1
Tárolófeltöltő-szivattyú/Váltószelep
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.8

3.4 hidraulikaterv

A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező (a második napelem mező opció)
– Gázüzemű kondenzációs készülék
– egy radiátor- és egy keverőszelepes kör
– napenergia-támogatású használatimelegvíz-készítésre szolgáló kettős tároló
– Legionella elleni védelem szivattyúja, opcionális
– cirkulációs szivattyú (opció)
– napenergiával és fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszoda utántöltése az SP3 rövidzárlata révén az uszodaszabályozó részéről történik
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható
– A fűtőkészülékek kaszkádolása nem lehetséges
KOL1

VF2

KOL2

KOL2-P

KOL1-P
WW

HK1-P

HK2-P
HK2

LP/UV1
SP1
VOL
Ertrag

ZIR

SP2

LP/UV3
KW

UV4

SP3
5.17 ábra 3.4 hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

5.18. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 1-P
Szivattyú 1. fűtőkör
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KOL1
Kollektorérzékelő 1. kollektormező
KOL1-P
Szolárkör-szivattyú 1. kollektormező
KOL2
Kollektorérzékelő 2. kollektormező
KOL2-P
Szolárkör-szivattyú 2. kollektormező
KW
Hideg víz
LP/UV1
Tárolófeltöltő-szivattyú/Váltószelep
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.9

4.1 hidraulikaterv

A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező
– Szilárdtüzelésű kazán
– Gázüzemű kondenzációs készülék (VKK)
– Egy keverőszelepes kör
– Kombinált tároló a fűtés és a melegvízkészítés támogatására
– cirkulációs szivattyú (opció)
– napenergiával és fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó:
Az uszoda utántöltése az SP3 rövidzárlata révén az uszodaszabályozó részéről történik
– A fűtőkészülékek kaszkádolása nem lehetséges
KOL1

ZIR WW KW
VF2
HK2-P

KOL1-P

HK2
SP1

KOL2

LP/UV1
TD2

TD1

KOL2-P
VOL
Ertrag

MA
LP/UV3

SP2

UV4

SP3
5.19 ábra 4.1 hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

MA

5.20. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek

50

Szerelési útmutató auroMATIC 620 szabályozó 0020094394_00

Elektromos bekötés 5

Jelmagyarázat
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KOL1
Kollektorérzékelő
KOL1-P
Szolárköri szivattyú
KOL2
Szilárdtüzelésű kazán hőmérséklet-érzékelője
KOL2-P
Szilárdtüzelésű kazán tárolófeltöltő szivattyúja
KW
Hideg víz
MA
3-utas szelep, fűtésrásegítés
LP/UV1
Tárolófeltöltő-szivattyú/Váltószelep
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
TD2
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.10 4.2 hidraulikaterv
A fűtőberendezés felszerelése:
– Kombináció egy VMS készülékkel
– KOL1, KOL1-P, hőnyereség és VOL nem csatlakoztatható
– Szilárdtüzelésű kazán
– Gázüzemű kondenzációs készülék (VKK)
– Egy keverőszelepes kör
– Kombinált tároló a fűtés és a melegvízkészítés támogatására
– cirkulációs szivattyú (opció)
– napenergiával és fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszoda utántöltése az SP3 rövidzárlata révén az uszodaszabályozó részéről történik
– A fűtőkészülékek kaszkádolása nem lehetséges

2 BUS

ZIR WW KW
VF2
HK2-P
HK2
SP1

KOL2

LP/UV1
TD2

TD1

KOL2-P

MA
LP/UV3

SP2
UV4

SP3
5.21 ábra 4.2 hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

MA

5.22. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
BUS
eBUS
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KOL2
Szilárdtüzelésű kazán hőmérséklet-érzékelője
KOL2-P
Szilárdtüzelésű kazán tárolófeltöltő szivattyúja
KW
Hideg víz
LP/UV1
Tárolófeltöltő-szivattyú/Váltószelep
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
MA
3-utas szelep, fűtésrásegítés
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
TD2
Fűtésrásegítés hőmérsékletkülönbség-érzékelő
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.11 5.1 hidraulikaterv
A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező (a második napelem mező opció)
– gázüzemű fali fűtőkészülék
– Egy keverőszelepes kör
– puffertároló és melegvíztároló
– cirkulációs szivattyú (opció)
– fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszodaszabályozó által okozott rövidzárlat az SP3 bemeneten
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható
KOL1

VF2

KOL2

KOL2-P

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

SP1
TD1
MA

VOL
Ertrag
SP2

ZIR

LP/UV3
KW

SP3
5.23 ábra 5.1 hidraulikaterv

TD2

VOL

TD1

MA

5.24. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
52
Termosztátszelep
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KW
Hideg víz
KOL1
Kollektorérzékelő 1. kollektormező
KOL1-P
Szolárkör-szivattyú 1. kollektormező
KOL2
Kollektorérzékelő 2. kollektormező
KOL2-P
Szolárkör-szivattyú 2. kollektormező
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
MA
Tárolófeltöltő szivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Tárolóérzékelő
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.12 5.2 hidraulikaterv
A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező (a második napelem mező opció)
– Kettős kaszkádolású gázüzemű fali fűtőkészülék
– Egy keverőszelepes kör
– puffertároló és melegvíztároló
– cirkulációs szivattyú (opció)
– fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszodaszabályozó által okozott rövidzárlat az SP3 bemeneten
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható
KOL1

VF2

KOL2

KOL2-P

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

VF1
SP1
TD1
MA

VOL
Ertrag
SP2

ZIR

LP/UV3
KW

SP3
5.25 ábra 5.2 hidraulika-terv

TD2

VOL

TD1

MA

5.26. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
52
Termosztátszelep
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KW
Hideg víz
KOL1
Kollektorérzékelő 1. kollektormező
KOL1-P
Szolárkör-szivattyú 1. kollektormező
KOL2
Kollektorérzékelő 2. kollektormező
KOL2-P
Szolárkör-szivattyú 2. kollektormező
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
MA
Csatlakozás a membrános tágulási tartályhoz
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő
VF 1
Előremenő hőmérséklet érzékelő Kaszkád
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíz-tároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.13 6. hidraulikaterv
A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező
– Szilárdtüzelésű kazán
– gázüzemű fali fűtőkészülék
– Egy keverőszelepes kör
– puffertároló és melegvíztároló
– Legionella elleni védelem szivattyúja, opcionális
– cirkulációs szivattyú (opció)
– fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszodaszabályozó által okozott rövidzárlat az SP3 bemeneten
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható
– A fűtőkészülékek kaszkádolása lehetséges

VF2

KOL1

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

SP1

TD1
MA

ZIR

KOL2
VOL
Ertrag
SP2
KOL2-P

LP/UV3
KW

SP3
5.27 ábra 6 hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

5.28. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
52
Termosztátszelep
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KW
Hideg víz
KOL1
Kollektorérzékelő 1. kollektormező
KOL1-P
Szolárkör-szivattyú 1. kollektormező
KOL2
Szilárdtüzelésű kazán hőmérséklet-érzékelője
KOL2-P
Szilárdtüzelésű kazán tárolófeltöltő szivattyúja
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
MA
Tárolófeltöltő szivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.14 7.1 hidraulikaterv
A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező (a második napelem mező opció)
– Gázfűtésű kazán kondenzációs technikával (VKK)
– Egy keverőszelepes kör
– puffertároló és melegvíztároló
– cirkulációs szivattyú (opció)
– fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszodaszabályozó által okozott rövidzárlat az SP3 bemeneten
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható
– A fűtőkészülékek kaszkádolása lehetséges
KOL1

VF2

KOL2

KOL2-P

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

4
SP1

TD1
MA

VOL
Ertrag
SP2

ZIR

LP/UV3
KW

SP3
5.29 ábra 7.1 hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

5.30. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
52
Termosztátszelep
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KW
Hideg víz
KOL1
Kollektorérzékelő 1. kollektormező
KOL1-P
Szolárkör-szivattyú 1. kollektormező
KOL2
Kollektorérzékelő 2. kollektormező
KOL2-P
Szolárkör-szivattyú 2. kollektormező
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
MA
Tárolófeltöltő szivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő
VF 2
Előremenő hőmérséklet-érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíz-tároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.15 7.2 hidraulikaterv
A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező (a második napelem mező opció)
– Kettős kaszkádolású gázfűtésű kazán kondenzációs technikával (VKK)
– Egy keverőszelepes kör
– puffertároló és melegvíztároló
– cirkulációs szivattyú (opció)
– fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszodaszabályozó által okozott rövidzárlat az SP3 bemeneten
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, KOL2, KOL2-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható

KOL1

VF2

KOL2

KOL2-P

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

4
SP1
VF1

TD1

VOL
Ertrag
SP2

MA

ZIR

LP/UV3
KW

SP3

5.31 ábra 7.2 hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

5.32. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
52
Termosztátszelep
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KW
Hideg víz
KOL1
Kollektorérzékelő 1. kollektormező
KOL1-P
Szolárkör-szivattyú 1. kollektormező
KOL2
Kollektorérzékelő 2. kollektormező
KOL2-P
Szolárkör-szivattyú 2. kollektormező
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
MA
Tárolófeltöltő szivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00

63

5 Elektromos bekötés

5.3.16 8. hidraulikaterv
A fűtőberendezés felszerelése:
– egy napelem mező
– Szilárdtüzelésű kazán
– Gázfűtésű kazán kondenzációs technikával (VKK)
– Egy keverőszelepes kör
– puffertároló és melegvíztároló
– cirkulációs szivattyú (opció)
– fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszodaszabályozó
által okozott rövidzárlat az SP3 bemeneten
– Kombináció egy VMS készülékkel lehetséges
KOL1, KOL1-P, hőnyereség és VOL ekkor nem csatlakoztatható
– A fűtőkészülékek kaszkádolása lehetséges

VF2

KOL1

52

HK2-P
HK2

KOL1-P

WW

SP1

TD1
MA

ZIR

KOL2
KOL2-P

VOL
Ertrag
SP2

LP/UV3
KW

SP3
5.33 ábra 8. hidraulikaterv

TD2

TD1

VOL

5.34. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
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Jelmagyarázat
52
Termosztátszelep
Hőnyereség
Hőmérséklet érzékelő Hőnyereség
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KW
Hideg víz
KOL1
Kollektorérzékelő 1. kollektormező
KOL1-P
Szolárkör-szivattyú 1. kollektormező
KOL2
Szilárdtüzelésű kazán hőmérséklet-érzékelője
KOL2-P
Szilárdtüzelésű kazán tárolófeltöltő szivattyúja
LP/UV3
Uszoda feltöltőszivattyú
MA
Tárolófeltöltő szivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
VOL
Térfogatáram-érzékelő
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.17 9.1 hidraulikaterv
A fűtőberendezés felszerelése:
– Egy VPM S (ehhez a hidraulikatervhez erőltetett)
– VPS/2 tároló
– Egy keverőszelepes kör
– Opcionális keringetőszivattyú a VPM W-hez csatlakoztatható
– fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– Egy VPM W
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszodaszabályozó
által okozott rövidzárlat az SP3 bemeneten
– A fűtőkészülékek kaszkádolása lehetséges (ekkor a
VF1 a fűtőkészülékek együttes előremenő hőmérsékletének rögzítését végzi)

VF2
HK2-P
HK2
63
SP1
TD2

WW
ZIR
KW

UV4
SP2
LP/UV3

SP3
5.35 ábra 9.1 hidraulikaterv

i

66

A 9. sz. hidraulikatervet VPS/2, VPM S vagy
VPM W esetén kell használni.
Az érzékelők/működtetők: TD1, KOL1, hőnyereség és KOL1-P nem használható.
KOL2 és KOL2-P alkalmazása egy szilárdtüzelésű kazán csatlakoztatásához lehetséges.
További tárolófeltöltő körök alkalmazása a
VPS/2 és az uszoda mellett ennél a hidraulikatervnél nem megengedett.
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TD2

VOL

TD1

MA

5.36. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
Jelmagyarázat
63
Kollektormező
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KW
Hideg víz
LP/UV3 Uszoda feltöltőszivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD2
Tárolóérzékelő középen
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.18 9.2 hidraulikaterv
A fűtőberendezés felszerelése:
– Egy VPM S (ehhez a hidraulikatervhez erőltetett)
– VPS/2 tároló
– Egy keverőszelepes kör
– Opcionális keringetőszivattyú a VPM/W-hez csatlakoztatható
– fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– Egy VPM W
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszodaszabályozó
által okozott rövidzárlat az SP3 bemeneten
– A fűtőkészülékek kaszkádolása lehetséges (ekkor a
VF1 a fűtőkészülékek együttes előremenő hőmérsékletének rögzítését végzi)

VF2
HK2-P
HK2
63
SP1

LP/UV1

TD2

WW
ZIR
KW

UV4
SP2
LP/UV3

SP3
5.37 ábra 9.2 hidraulikaterv

i
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A 9. sz. hidraulikatervet VPS/2, VPM S vagy
VPM W esetén kell használni.
Az érzékelők/működtetők: TD1, KOL1, hőnyereség és KOL1-P nem használható.
KOL2 és KOL2-P alkalmazása egy szilárdtüzelésű kazán csatlakoztatásához lehetséges.
További tárolófeltöltő körök alkalmazása a
VPS/2 és az uszoda mellett ennél a hidraulikatervnél nem megengedett.
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TD2

VOL

TD1

MA

5.38. ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
Jelmagyarázat
63
Kollektormező
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KW
Hideg víz
LP/UV1 Fűtés/melegvíz váltószelep
LP/UV3 Uszoda feltöltőszivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD2
Tárolóérzékelő középen
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 1
Előremenő hőmérséklet érzékelő 1. fűtőkör
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
WW
Melegvíztároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!
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5.3.19 9.3 hidraulikaterv
A fűtőberendezés felszerelése:
– Egy VPM S (ehhez a hidraulikatervhez erőltetett)
– Kettős kaszkádolású gázüzemű fali fűtőkészülék
– VPS/2 tároló
– Egy keverőszelepes kör
– Opcionális keringetőszivattyú a VPM/W-hez csatlakoztatható
– fűtéssel támogatott uszodamelegítés (opció)
– Egy VPM W
– helyszíni uszodaszabályozó: Az uszodaszabályozó
által okozott rövidzárlat az SP3 bemeneten

VF2
HK2-P
HK2
63
SP1
LP/UV1
TD2

WW
ZIR
KW

UV4
SP2
LP/UV3

SP3
5.39 ábra 9.3 hidraulikaterv
*) Ügyeljen a rendszer hőmérsékleteire!
**) Áramlási irány feszültségmentes állapotban

i
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A 9. sz. hidraulikatervet VPS/2, VPM S vagy
VPM W esetén kell használni.
Az érzékelők/működtetők: TD1, KOL1, hőnyereség és KOL1-P nem használható.
KOL2 és KOL2-P alkalmazása egy szilárdtüzelésű kazán csatlakoztatásához lehetséges.
További tárolófeltöltő körök alkalmazása a
VPS/2 és az uszoda mellett ennél a hidraulikatervnél nem megengedett.
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TD2

VOL

TD1

MA

5.40 ábra Szükséges ProE csatlakozóhelyek
Jelmagyarázat
63
Kollektormező
HK 2-P
Szivattyú 2. fűtőkör
HK 2
Keverőszelep 2. fűtőkör
KW
Hideg víz
LP/UV1 Fűtés/melegvíz váltószelep
LP/UV3 Uszoda feltöltőszivattyú
SP1
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, felső
SP2
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, alsó
SP3
Tárolóhőmérséklet-érzékelő, uszoda
TD2
Tárolóérzékelő középen
UV4
Kollektorkör motoros 3-utas szelepe
VF 2
Előremenő hőmérséklet érzékelő 2. fűtőkör
WW
Melegvíz-tároló
ZIR
Keringetés

i

Figyelem, elvi vázlat!
A rendszervázlat nem tartalmazza a szakszerű szereléshez szükséges összes letiltó és
biztonsági eszközt. Berendezésspecifikus tervezés szükséges!

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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5.3.20 A szilárdtüzelésű kazán beiktatása
A szilárdtüzelésű kazánok második kollektorcsoportként
köthetők be a berendezésbe. Kazánérzékelőként használja a kollektorérzékelőt (VR11).

5.3.21 Egy keverőkör bekötése tárolófetöltő körként
A rendszerben minden keverőkör alternatív módon tárolótöltő körként használható.

5.4

A DCF-vevőkészülék csatlakoztatása

b

Vigyázat!
Hibás működés a szakszerűtlen
telepítés miatt!
Ha a külső érzékelő nem megfelelően van felszerelve, akkor hibás működés történik.
A fűtőkészülékhez csatlakozó egyik külső
érintkező figyelmen kívül marad.
> Csatlakoztassa a külső érzékelőt a szabályozóhoz.

2

1
3

5.41. ábra Egy keverőkör bekötése tárolótöltő körként
Jelmagyarázat:
1 tárolótöltő szivattyú
2 cirkulációs szivattyú
3 tárolóérzékelő

> Végezze el az elektromos bekötést az 5.42 ábrának
megfelelően.

5.3.22 A keringetőszivattyú csatlakoztatásának
jellegzetességei
A szabályozó a cirkulációs szivattyúhoz külön csatlakozóval rendelkezik. Ez a keringetőszivattyú a nem konfigurált tárolótöltő körhöz van rendelve. Ehhez a keringetőszivattyúhoz egy a tárolófeltöltő programtól függetlenül beállítható időprogram használható.
Ha egy keringetőszivattyú egy tárolófeltöltő körként
nem konfigurált keverőkörbe csatlakozik, akkor a keringetőszivattyú mindig a nem konfigurált keverőkörével
megegyező időprogrammal rendelkezik.
A tárolótöltő körök és a csatlakoztatott keringetőszivattyúk üzemmódja alapvetően azonos. Ez azt jelenti, hogy
a tárolótöltő körre beállított üzemmód a keringetőszivattyúra is általánosan érvényes.
Ha a szabályozót olyan készülékekkel kombinálja, amelyek saját keringetőszivattyú-csatlakozással rendelkeznek (pl. VIH/RL vagy VPM/W), akkor azt a csatlakozást
kell használni.
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DCF/AF

DCF/AF

5.42 ábra DCF vevőkészülék csatlakoztatása balra: a mellékelt
külső érzékelővel (VRC DCF), jobbra: külön megoldás
VRC 693 külső érzékelővel

Ha a külső érzékelő telepítés helyén nem lehetséges
rádiójelek vétele, akkor a VRC 693 típusú külső érzékelőt használó megoldás szükséges.
> Csatlakoztassa a külső érzékelőt a szabályozóhoz.
> Az 5.42 ábrának megfelelően kösse be a DCF vevőkészüléket.
A VRC DCF külső érzékelő felszerelése esetén vegye
figyelembe a következőket:
– A rádióvétel szinkronizálási ideje normál esetben
kb. 5 perc, de a helyi és építészeti adottságoktól és
az időjárástól függően akár 20 percig is tarthat.
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5.5

Tartozékok csatlakoztatása

Az alábbi tartozékok csatlakoztathatók:
– egy VR 10 érzékelő a szolárkörben a napenergiahozam érzékeléséhez,
- max. 8 távkapcsoló készülék az első 8 fűtőkör szabályozására,
– max. 6 keverőmodul a fűtési rendszer 12 rendszerkörrel való bővítéséhez (gyárilag keverőkörökként előre
beállítva).
– Térfogatáram-mérőegység (cikkszáma: 0010003393)
a térfogatáram rögzítésére a szolárkörökben

i

Ha a szabályozó egy VPM S vagy VMS szoláris állomással rendelkezik, akkor a szoláris
hozam átvitele a szabályozóra közvetlenül az
eBUS-on keresztül történik. Ekkor a hozam
mérésére szolgáló érzékelőre nincs szükség.

5.43. ábraA visszatérőérzékelő csatlakoztatása

5.6.3
5.5.1

Bemenetek különleges funkciók esetén

A szabályozó speciális bemenetekkel rendelkezik, amelyek speciális üzemmódok igénye esetén használhatók
fel.
Cirkulációs sziv. bemenet 1xZP
Erre a bemenetre egy feszültségmentes érintkező
(nyomógomb) csatlakoztatható. Rövid idejű működtetése után a cirkulációs szivattyú – függetlenül a programozott időprogramtól – elindul és fixen beállított 5 percen keresztül üzemel.

A távkezelő készülékek bekötése

A távkezelő készülékek az eBUS-on keresztül kommunikálnak a fűtésszabályozóval. A bekötés a rendszeren
belül bármelyik porton elvégezhető. Győződjön meg,
hogy a buszportok össze vannak kapcsolva a központi
szabályozóval.
A Vaillant-rendszer úgy épül fel, hogy az eBUS alkotórésztől alkotórészig vezethető ( 5.44 ábra). A vezetékek felcserélhetők anélkül, hogy az a kommunikációra
hatással lenne.

TEL bemenet
Erre a bemenetre egy feszültségmentes érintkező (kapcsoló) csatlakoztatható. A kapcsoló működtetésekor a
C9 menüben megadott beállítástól függően a csatlakoztatott fűtőkör, melegvízkör és keringetőszivattyú üzemmódja megváltozik.
Erre a bemenetre csatlakoztatható a teleSWITCH tartozék is, amellyel ugyanaz a beállítás a telefonhálózaton
keresztül végezhető el.

5.5.2

DCF/AF

A napenergiahozam érzékelésére szolgáló VR
10 érzékelő bekötése a szolárkörben

> A visszatérő érzékelő és a térfogatáram-mérőegység
huzalozását a szolárkörben (VR 10 normál érzékelő
mint tartozék) az 5.43 ábra szerint végezze.

i

Ha a szabályozó egy VPM S vagy VMS szoláris állomással rendelkezik, akkor a szoláris
hozam átvitele a szabályozóra közvetlenül az
eBUS-on keresztül történik. Ekkor a hozam
mérésére szolgáló érzékelőre nincs szükség.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00

eBUS
5.44 ábra A távkapcsoló készülékek csatlakoztatása

A csatlakozódugók felépítése olyan, hogy bekötésre legalább 2 x 0,75 mm2 keresztmetszetű hajlékony vezeték
alkalmazható. eBUS-vezetékként ezért 2 x 0,75 mm2-es
vezeték alkalmazása ajánlott.
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5.5.4

További keverőszelepes körök bekötése

Ha kaszkád elrendezést kell telepíteni (legalább két
fűtőkészülék), akkor minden fűtőkészülékhez VR 30/2
jelű moduláló buszcsatolóra vagy VR 31 jelű kapcsoló
buszcsatolóra (tartozék) van szükség. A buszcsatoló
beépítése közvetlenül a fűtőkészülékbe történik a 5.46.
ábra és a buszcsatolóhoz mellékelt útmutató alapján.
> Vegye figyelembe, hogy kaszkád berendezés csak
puffertárolóval létesíthető. Ennek megfelelően válassza ki az 5-9. sz. hidraulikaterveket.

5.7
eBUS

Több, eBUS-csatlakozós fűtőkészülék
csatlakoztatása (kaszkád)

A szabályozó egy rendszerben legfeljebb hat olyan fűtőkészülék kaszkádba kapcsolását engedi meg, amelyek
eBUS-csatlakozóval rendelkeznek.

5.45 További keverőszelepes körök bekötése

A keverőmodulok kommunikációja csak az eBUS-on
keresztül történik. A rendszer felépítése az 5.45 ábrán
látható.
> A telepítésnél a távkapcsoló készülékek csatlakozásánál alkalmazott eljárást kövesse.
5.6

Több, eBUS-csatlakozó nélküli fűtőkészülék
csatlakoztatása (kaszkád)

A szabályozó egy rendszeren belül legfeljebb hat fűtőkészülék kaszkádba kapcsolását teszi lehetővé.

eBUS

VR

32

5.47 ábra Kettőnél több fűtőkészülék kaszkádba kapcsolása

Ha egy kaszkádot kíván telepíteni (legalább két fűtőkészülékkel), akkor a második fűtőkészüléktől kezdve egy
VR 32 moduláló buszcsatolóra van szükség.
Az első fűtőkészülékhez nincs szükség buszcsatolóra.

5.46 ábra Kettős kaszkád bekötése
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> A buszcsatoló beépítése közvetlenül a fűtőkészülékbe
történik az 5.47 ábra és a buszcsatolóhoz mellékelt
útmutató alapján.
> Ügyeljen a csatlakozó pólusok azonosságára az első
fűtőkészülékben és a szabályozóban.
> A második fűtőkészüléktől építse be a VR 32 buszcsatolót a fűtőkészülékbe.
> Az első VR 32 címkapcsolóját állítsa 2-re, mivel a
VR 32 a második fűtőkészülékbe lett beszerelve.
> A további fűtőkészülékeknél ennek megfelelően járjon el (harmadik fűtőkészüléknél 3. cím, stb.)
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> Vegye figyelembe, hogy kaszkád berendezés csak
puffertárolóval létesíthető. Ennek megfelelően válassza ki az 5-9. sz. hidraulikaterveket.

5.8

A VRS 620 és a VPS/2,
a VPM W és a VPM S kombinációja

A
SP1
B
TD2

C

SP2

5.48 ábra Az SP1, TD2 és SP2 érzékelők elrendezés a puffertárolóban

A puffertárolóban a három érzékelő: SP1, TD2 és SP2
elrendezése révén a puffertároló kiterjedése három
részre osztódik, A, B és C részre.
Az A rész azt a hőmérsékletszintet tartalmazza, amelytől a VPM W frissvíz állomás igénylése történik. Ha a
hőmérséklet az SP1-nél 8 K fokkal az előírt érték alá süllyed, akkor az A és B területek az előírt értékig feltöltésre kerülnek.
A B terület ugyancsak megmarad a frissvíz állomásra
vonatkozó szinten. Az A területtel szemben ennek a
területnek a feltöltése szempontjából a napenergia
részesül előnyben. Ha a hőmérséklet a TD2-nél 8 K fokkal a frissvíz állomás előremenő előírt értéke alá esik és
a szolárállomás ez eBUS-on keresztül jelenti, hogy a
szükséges előremenő hőmérséklet elérése nem lehetséges, akkor a területet elsőként a szolárállomás tölti fel.
Mihelyt a szolárállomás már nem képes a szükséges
szint biztosítására, vagy legkésőbb 4 óra elteltével, a
terület feltöltését a fűtőkészülék végzi.
A C terület esetében a fűtőkör szükséges hőmérsékleti
szintjének megtartása történik. Ha a hőmérséklet
az SP2 érzékelőnél 8 K fokkal az alá a maximális előremenő hőmérséklet alá esik, amelyet a fűtőkörök igényelnek, akkor a terület feltöltését a fűtőkészülék végzi. A
szolárállomás, ha lehetséges, támogatja a fűtőkészülékkel párhuzamosan történő feltöltést.
Az A és B területek feltöltése előnyben részesül.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00
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6

Üzembe helyezés

i

Az üzembe helyezéskor vegye figyelembe a
fűtőkészülékek útmutatóit.

Ügyeljen arra, hogy az első üzembe helyezéskor a szabályozó végrehajtson egy automatikus rendszerkonfigurálást.
A berendezés minden csatlakoztatott komponensének,
valamint a hőtermelőknek egymás utáni meghatározására és automatikus felismerésére kerül sor.
Előkészítő lépések
Annak érdekében, hogy a szabályozó a berendezés
összes csatlakoztatott komponensét, valamint a hőtermelőket felismerhesse, és teljes rendszerkonfigurációt
végezhessen, a következő lépéseket kell végrehajtania:
> Helyezze üzembe a hőtermelőt (hőtermelőket), valamint a rendszer összes komponensét (pl. a VR 60
keverőmodulokat).
> Kapcsolja be az auroMATIC 620 szabályozót.
> Ha a fűtőberendezés vrnetDIALOG egységgel rendelkezik, akkor ezt a szabályozó után kapcsolja be.
Nem érvényes az atmoVIT, iroVIT,
ecoVIT, ecoCRAFT modulokkal kombinálva:
> Beépített szivattyús fűtőkészülékek esetén állítsa be
a töltőszivattyú utánfutását a maximális értékre a
fűtőkészüléken a d.1 diagnózispont
„–“ értékre állításával.
> Az eBUS-os fűtőkészülékekkel kombinálva a d.18 diagnózispontban a „tovább működő szivattyú“ = 1 értéket adja meg.
Csak kaszkádberendezésekre érvényes, atmoVIT, iroVIT, ecoVIT modulokkal kombinálva nem:
> Állítsa be a maximális égőtiltási időt a fűtőkészüléken
a d.2 diagnózispont 5 percre történő állításával.
> Amennyiben a d.14 diagnózispont rendelkezésre áll (a
fűtőkészülék változatától függően):
A fűtőkészüléken válasszon ki a d.14 diagnózispontban egy olyan szabályozatlan szivattyú-jelleggörbét,
amely megfelel a fűtőkészüléknek.

6.1

A szabályozó bekapcsolása

b
i

Vigyázat!
Fagyás miatti anyagi kár!
A fagyvédelmi funkció csak akkor aktív, ha a
szabályozó bekapcsolt állapotban van.
> Fagyveszély esetén soha ne kapcsolja ki a
szabályozót.
> A szabályozó főkapcsolóját kapcsolja „I”
állásba.

Ha a fűtőberendezése külső érzékelője nem
kap DCF-jelet, akkor a szabályozó bekapcsolása után az órát és a dátumot kézzel kell
beállítani.

> Ügyeljen az alapadatok helyes beállítására az időprogramok és a távollét program megfelelő működése, valamint a következő karbantartási időszak
ellenőrzésének fenntartása érdekében.

1

6.1 ábra A szabályozó be-/kikapcsolása
Jelmagyarázat
1 Billenőkapcsoló

> Nyomja meg a billenőkapcsolót (1) a szabályozó be-/
kikapcsolásához.
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6.2

Automatikus első üzembe helyezés

Amikor a szabályozó bekapcsolása megtörténik, akkor
automatikusan elindul a telepítősegéd, elemzi a rendszerkonfigurációt és megjeleníti az A1 menüt a nyelv
kiválasztásához (¬ 7.5.1 fejezet).
> Ellenőrizze és adott esetben módosítsa a nyelvi beállítást az A1 menüben (¬ 7.5.1 menü).

6.2.1

Hidraulikaterv kiválasztása

Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
Hidraulikaterv
Beállított kimenet
bővített szolárhozam

A2

6.2.2

Szolárszivattyúk konfigurálása
A3

Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
Átfolyási mennyiség
Liter/perc
Szolár sziv. ciklus
Szolárkör-védelem
Ország
>Érték beállítás
Beállítható
paraméterek

f

3,5
KI
130 °C
Németország

Megjegyzés

Beállítási tartomány

f 1

LegP
BE

>kiválasztása
Beállítható
paraméterek

Beállítási tartomány

Hidraulikaterv

1-9

Beállított kimenet

LegP vagy E-Stab

bővített szolárhozam

BE vagy KI

> Addig forgassa a bal oldali beállító egységet , amíg
az A2 menü meg nem jelenik.
> Végezzen el minden szükséges beállítást. (¬ 7.5.2
fejezet)
> Ellenőrizze és adott esetben módosítsa a rendszerkonfigurációt az A4 menüben (¬ 7.5.4 fejezet).
Ha az automatikus rendszerkonfiguráció
– a csatlakoztatott hőtermelőt
– kaszkádolt berendezés esetén a fokozatok számát
nem ismeri fel automatikusan, akkor állítsa be kézzel ezt
a paramétert az A4 menüben.

Átfolyási mennyiség
liter/perc

– nem kombinálható a
következőkkel: VMS vagy
VPMS
– egy térfogatá- 0 - 165
ram-mérőegység alkalmazásakor ennek
az értéknek
nincs jelentősége

Szolár sziv. ciklus

nem kombinálható a következőkkel: VMS
vagy VPMS

Szolárkör-védelem

nem kombinálható a következőkkel: VMS
vagy VPMS

Ország

Csak a következőkkel kombinálva: VMS vagy
VPMS

BE vagy KI

KI, 110 - 150 °C

Lista országokkal

> Addig forgassa a bal oldali beállító egységet , amíg
az A3 menü meg nem jelenik.
> Végezzen el minden szükséges beállítást. (¬ 7.5.3
fejezet)
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6.2.3

A fűtőkészülékek számának és fajtájának
beállítása

Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
Fűtőkész. száma
Fűtőkész. típusa

A4
f1

Beállítási tartomány

Elsőbbség

igen / nem

elzárószelep

igen / nem

Szétválasztó kapcs.

igen / nem

Kazán sorrendcsere

Ki / Be

modul

> kiválasztás
Beállítható
paraméterek

Megjegyzés

Fűtőkészülékek
száma

(csak ha nem kerül 1 vagy 2
sor buszcsatoló felismerésére)

Fűtőkész. típusa

(csak VR 31 felismerése esetén)

Beállítási tartomány

1-fokozatú
vagy 2-fokozatú

> Addig forgassa a beállító egységet , amíg az A4
menü meg nem jelenik.
> Végezzen el minden szükséges beállítást.
(¬ 7.5.4 fejezet)

6.2.4 Elsőbbség és kaszkádparaméterek beállítása
Ha a kiválasztott hidraulikaterv megengedi az elsőbbségi kapcsolást, akkor a következő menü jelenik meg:
Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
Elsőbbség

Beállítható
paraméterek

A5

> Addig forgassa a bal oldali beállító egységet , amíg
az A5 menü meg nem jelenik.
> Végezzen el minden szükséges beállítást.(¬ 7.5.5
fejezet)
> Ellenőrizze és adott esetben módosítsa a rendszerkonfigurációt az A5 menüben (¬ 7.5.5 fejezet).

6.2.5

A fűtőkör alkalmazási módjának
meghatározása

Inst. segítség

A6

Rendszer konfiguráció
HK1
HK2
Tároló

f

Égő kör
Kevert kör
Tárolótölto kör

>kiválasztása
Beállítható
paraméterek

Megjegyzés

f NEM

HK1

HK1

> kiválasztás
Kaszkádokkal kombinálva a következő menü jelenik
meg:
Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
elzárószelep
Szétválasztó kapcs.
Kazán sorrendcsere
> kiválasztás
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Beállítási tartomány

A5
f NEM

NEM
KI

Tároló

Égőkör, kikapcsolva

ha az automatikus
rendszerkonfiguráció felismeri,
a beállítás megváltoztatható

Égőkör, illetve keverőkör/állandó érték/
visszat.hőm.em./
tárolótöltő kör/
kikapcsolva
Tárolótöltő kör,
kikapcsolva

> Addig forgassa a bal oldali beállító egységet , amíg
az A6 menü meg nem jelenik.
> Ellenőrizze és adott esetben módosítsa a fűtőkörök
alkalmazási módját az A6 menüben (¬ 7.5.6 fejezet).
> Kapcsoljon ki minden használaton kívüli kört.
> Állítsa be a csatlakoztatott fűtőkörök fajtáját.
Ettől a beállítástól függően fűtőkörönként minden
menüben már csak azok az értékek és paraméterek
jelennek meg, amelyek jelentőséggel bírnak a kiválasztott fűtőkörfajtára nézve.
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6.2.6

Érzékelők és szelepek kiválasztása és
ellenőrzése

Inst. segítség
Rendszerelemek
Működtető
Érzékelő
Hőtermelő
Szolár légtel.
> választás

A7
f VRS 620

KI
VF1

60°C
KI
0 perc

> Addig forgassa a bal oldali beállító egységet , amíg
az A7 menü meg nem jelenik.
> Az A7 menüben (¬ 7.5.7 fejezet) ellenőrizze, hogy
minden működtető és érzékelő megfelelően csatlakoztatva van-e és helyesen működik-e.
> A Rendszerelemek részben egymás után válassza ki
az összes csatlakoztatott modult, amelyek engedélyeznek egy működtető/érzékelő tesztet.
– A Működtető részben vezérelje közvetlenül a
működtetőket. Lehetséges például a következő:
működtethet egy keverőt FEL irányban és ellenőrizheti, hogy a keverő helyesen van-e körben
csatlakoztatva, vagy működtetheti az egyik szivattyút, majd ellenőrizhet, hogy a szivattyú elindult-e.
Csak a vezérelt működtető aktív, a többi működtető
eközben „kikapcsolt“ állapotban van.
– Az Érzékelő részben olvassa le az egyes komponensek mérési értékeit és ellenőrizze, hogy az
érzékelő a várt értéket jelzi-e (hőmérséklet, nyomás, átfolyás...).
> A Hőtermelő részben helyezze üzembe a kaszkád
minden egyes fűtőkészülékét és ellenőrizze, hogy a
komponensek huzalozása működik-e.

Ha most további paramétereket szeretne ellenőrizni,
beállítani vagy optimalizálni, ügyeljen a következőkre:
– A kezelőelemekre, a kezelési koncepcióra, a menüfajtákra stb. vonatkozó információkat a 3.5 - 3.10 fejezetekben olvashatja el.
– Annak ismertetése, hogy az üzemeltetői szinten mely
paramétereket kell beállítani és optimalizálni, a 7.3
fejezetben található. Ezekről a paraméterekről a Függelék tartalmaz áttekintést (¬ 13.6 táblázat).
– Annak ismertetése, hogy a szakemberszinten mely
paramétereket kell beállítani és optimalizálni, a 7.
fejezetben található. Ezekről a paraméterekről a Függelék tartalmaz áttekintést (¬ 13.5 táblázat).

6.3

Szakemberszint biztosítása a jogosulatlan
hozzáférés ellen

b

Vigyázat!
Anyagi kár szakszerűtlen változtatások
miatt!
A hibásan beállított paraméterek a fűtőberendezés károsodásához vezethetnek.
Csak arra jogosult szakember végezheti a
paraméterek beállítását a szakemberszinten.
> Az első telepítés után határozzon meg egy
hozzáférési kódot, amely megakadályozza
a szakemberszinthez való jogosulatlan hozzáférést.

Kódszám
beadás
engedélyezése
Kódszám:

8

0000
Ált. kód:
6.2.7

A szerelés befejezése

1000
>számjegyek beállítása

> Ha minden paraméter beállítása megtörtént, akkor az
A8 menüben a Szerelés befejezve? paramétert erősítse meg az Igen értékkel.

A

i

i

Az A8 menü csak az első üzembe helyezés
alkalmával jelenik meg.

Ha a rendszerkonfigurációhoz további beállítások szükségesek, akkor:
> Addig forgassa a bal oldali beállító egységet , amíg
a 8 jelű menü meg nem jelenik.
> A 8 jelű menüben adja meg a hozzáférési kódot a
szakemberszint elérésének lehetővé tételéhez.

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00

8. menü lezárja az üzemeltetői szintet.
Ha az alapkód jelenik meg, akkor az üzemeltető az 1000 alapkód megadásával léphet be
a szakemberszintre és módosíthatja a berendezésspecifikus paramétereket.

> Az első telepítés után a C11 menüben állítson be egy
új hozzáférési kódot, hogy az alapkód tovább már ne
legyen érvényes.
> Jegyezze fel az új hozzáférési kódot, mielőtt mentené.
Amikor a hozzáférési kód mentése a C11 menüben megtörtént, akkor a normál kód a 8 jelű menüben már
nem jelenik meg többet. Ettől kezdve a szakemberszint
védett a jogosulatlan hozzáféréssel szemben.
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6.4

Adatátvitel

Adatátvitelre csak akkor kerül sor, ha a fűtőberendezés
VRC DCF külső érzékelővel van felszerelve van felszerelve
(¬ 1.1 táblázat, cikksz.).
A helyi adottságoktól függően akár 15 percig is tarthat,
mire minden adat (külső hőmérséklet, DCF, készülékállapot stb.) aktualizálása megtörténik.

6.5

Szoláris hozam optimalizálása

Másik lehetőség az 1xZP bemenet alkalmazása. Amikor
a bemenet rövidre záródik (pl. gombnyomásra), a keringetőszivattyú elindul. 5 perc, aszerint, hogy az érintkező
ismét nyitva, a keringetőszivattyú ismét álló helyzetben
marad. A keringetőszivattyú így használható az időablakon kívül.

i

Lehetséges komfortvesztés.
Ha a keringetőszivattyú nem üzemel, akkor a
vételi hely és a tároló közötti vezeték hosszától függően hosszabb ideig eltarthat, amíg a
melegvíz a vételi helyhez eljut.

Ha a hőmérséklet a napkollektorban egy bizonyos meghatározott különbséggel eltér a szolár melegvíz-tároló
alsó tárolóterületének hőmérsékletétől, akkor a szolárszivattyú bekapcsol és a hőenergia átadásra kerül a
tárolóban lévő víznek. A szoláris hozamot a tároló maximális hőmérséklete és a szolárkör védelmi funkciója
korlátozza. Ezzel a korlátozással megakadályozható a
szolártároló, illetve a szolárkör túlmelegedése.
Túl alacsony szintű napsugárzás esetén a szolár melegvíz-tároló utánmelegítését a fűtőkészülék végzi. Az
utánmelegítés engedélyezése a melegvíz kívánt hőmérsékletének és a melegvíz időablakának meghatározásával történik. Ha a szolár melegvíztároló felső tárolóterületén a melegvíz hőmérséklete 5° C-kal csökken, akkor a
fűtőkészülék bekapcsol és a tárolóban lévő ivóvizet a
kívánt hőmérsékletre melegíti. A melegvíz kívánt hőmérsékletének elérésekor az utánmelegítéshez használt
fűtőkészülék lekapcsol. A fűtőkészülékkel történő
utánmelegítésre csak a melegvízre beprogramozott időablakban kerül sor. A későbbiekben ismertetésre kerülő
lehetőségekkel a szoláris hőnyereség az üzemeltetői
szinten optimalizálható.
Fűtőkör kivitelezése keverőszelepes körként
Napenergiával működő fűtésrásegítéssel rendelkező
berendezéseknél előnyös, ha az összes fűtőkör kivitelezése keverőszelepes körként történik. Ha a szolártároló
hőmérséklete egész nap magas lenne, akkor ez 1:1
arányban átadásra kerülne a nem kevert fűtőkörnek. A
nem kevert fűtőkörök a csökkentési fázisban szükségtelen mértékben felfűtésre kerülnének.
A beállított időprogramon belül egy keringetőszivattyú
alkalmazásával a melegvíz a tárolóból eljuttatható az
egyes vételezési pontokhoz. Ezzel garantálható, hogy a
melegvíz a lehető leggyorsabban rendelkezésre álljon
egy vételezési pontnál. A víz egy jól szigetelt keringetővezeték esetén is lehűl. Ezért az ivóvíztároló is kihűl.
Ennek megakadályozására az időablakot a lehető legszűkebben kell méretezni.
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7
7.1

A szabályozó kezelése

7.1.2

> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet addig, amíg a
kurzorel nem éri a módosítani kívánt paramétert.

A szabályozó kezelése

A szabályozó a két beállító egységgel ( és ) kezelhető:
Ha a beállító egységet (¬ 3.5 ábra, 3, 4 poz.) elforgatja,
akkor az érezhetően a következő pozícióba áll. Az
elforgatás irányától függően egy fokozattal történő
elfordítás a menüt egy pozícióval előrefelé vagy
visszafelé lépteti. A paraméterek beállítási
tartományában az érték (a lépésköztől, az
értéktartománytól és az elforgatás irányától függően)
növekszik vagy csökken.
Általánosságban a következő kezelési lépések fontosak
1 - 8 menük esetében:
az
– Menü kiválasztása (¬ 7.1.1 fejezet).
– Paraméterek kiválasztása és kijelölése (¬ 7.1.2 fejezet).
– Paraméterek beállítása és mentése (¬ 7.1.3 fejezet).

> Nyomja meg a jobb oldali
beállító egységet . A paraméter kijelölődik, és ekkor a
beállítása végrehajtható.

7.1.3

i

A grafikus kijelzés a szabályozó normál (standard) kijelzése. A szabályozó automatikusan
az alapkijelzést jeleníti meg, ha egy ideig
(min. 15 percig) semmilyen beavatkozás nem
történik.

> Ha a szabályozón a grafikus kijelzés látható, akkor
forgassa el két fokozattal jobbra a bal oldali beállító
egységet .
A szabályozón az alapkijelzés látható.
Az alapkijelzés után következnek a menük.

Csak egy megjelölt paraméter beállítása
lehetséges.
> Forgassa el a jobb oldali beállító egységet a kiválasztott
paraméter értékének módosítására.
> Nyomja meg a jobb oldali
beállító egységet a módosított érték mentéséhez.

Menü kiválasztása

Az összes menü áttekintése a 3.6 ábrán látható.
Minden menü lineáris elrendezésű, ismertetésük is
ebben a sorrendben történik.

Paraméterértékek beállítása

i

Mivel a különleges funkciók csak az alapkijelzésből hívhatók elő, egy speciális kezelési folyamat áll rendelkezésre (¬ 7.8 fejezet).

7.1.1

Paraméterek kiválasztása és kijelölése

A paraméterek egészen pontos beállításáról a 7.3 és
7.4 fejezetekben olvashat.

7.1.4

Különleges funkciók előhívása

Mivel a különleges funkciók csak az alapkijelzésből hívhatók elő, egy speciális kezelési folyamat áll rendelkezésre (¬ 7.8 fejezet).
7.2

A rendszerállapot ellenőrzése

A rendszerállapotot a grafikus kijelzéseken ellenőrizheti.

> Fordítsa el a bal oldali beállító egységet , amíg a szükséges menü kiválasztása meg
nem történik.

7.1 ábra Grafikus kijelzés: Rendszerállapot

A Rendszerállapot kijelzés a szabályozó alapkijelzése,
ezért a kezelési sorrendben ez az első kijelzés. Amikor
ez látható, akkor a bal oldali beállító egység csak
jobbra forgatható.
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Ha hosszabb ideig nem történik beavatkozás, akkor a
szabályozó mindig erre a kijelzésre vált vissza.
vagy
> Forgassa el ütközésig a bal oldali beállító egységet .
A kijelzőn a rendszerállapot látható.
A szimbólumok jelentése a következő:
Aktuális hőmérséklet a kollektorérzékelőnél
Két kollektormezővel rendelkező
készülékek esetén a legmagasabb
hőmérsékleti érték látható.
Ha a szolárkör védelmi funkciója aktív,
akkor a „> xxx°C“ hőmérsékletérték villogva jelenik meg.
Egy VPM S és VMS szolárállomással
kombinálva a szolárállomás hőmérsékleti értékének átvételére kerül sor. A
szolárállomás csak akkor észleli a
hőmérsékletet, ha a szolárállomás szivattyúja működik. Ha a szolárállomás
egyik védelmi funkciója aktív, akkor villogó >150 °C kijelzés látható. Ha nincs
szoláris hozam, akkor a 20 °C kijelzés
látható.
Aktuális hozamminőség
A pillanatnyi szoláris hozam intenzitását mutatja.
Nincs fekete sáv = alacsony hozam
Az összes fekete sáv = magas hozam
Szoláris hozam
A tárolószimbólum azt mutatja, hogy
milyen hőmérséklettel történik aktuálisan a szolártároló feltöltése, illetve
mekkora szoláris hozam lehetséges
még a maximális hőmérsékletig.
égő
nyíl villog: A szolártároló feltöltését a
fűtőkészülék végzi.

Fűtőkör
nyíl villog: A szolártárolóban a hőmérséklet elég magas (TD1 érzékelő)
ahhoz, hogy támogassa a fűtési rendszert (csak napenergiával működő
fűtésrásegítéshez alkalmas berendezések esetén).

7.2 ábra Grafikus kijelzés: Szolárhozam

Ha egy érzékelő csatlakoztatására került sor a hőnyereség mérésére vagy egy VMS vagy VPM S egységgel
kombinálva, akkor a grafikus kijelzés a tényleges szoláris hozamot mutatja.
A szoláris hozam megjelenítése minden hónapra vonatkozóan kWh-ban, az adott évre vonatkozóan (fekete
oszlop) az előző évvel (üres oszlop) összehasonlítva történik.
A kijelzett érték (a példában 1231 kWh) az üzembe helyezés/visszaállítás óta mutatja az összes szoláris hozamot.
A szoláris hozam értéke visszaállítható nullára (¬ 7.3.3
fejezet). A grafikus ábrázolást ez nem változtatja meg.

i
i

Ha nincs csatlakoztatva érzékelő a hozam
méréséhez, akkor a szabályozó nem tudja
meghatározni és megjeleníteni a szoláris
hozamot.

Ha a szabályozó egy VPM S vagy VMS szoláris állomással rendelkezik, akkor a szoláris
hozam átvitele a szabályozóra közvetlenül az
eBUS-on keresztül történik. Ekkor a hozam
mérésére szolgáló érzékelőre nincs szükség.

7.3

Paraméterek beállítása és optimalizálása az
üzemeltetői szinten

7.3.1

Üzemmód és előírt helyiségérték beállítása

a

Veszély!
Forrázásveszély forró víz miatt!
A melegvízvételi helyeken a 60 °C feletti
hőmérsékletek miatt forrázásveszély áll fenn.
Alacsonyabb hőmérsékletek esetén a kisgyerekek vagy az idősebb emberek kerülnek
veszélybe.
> Úgy válassza meg a hőmérsékletet, hogy
az senkit se veszélyeztessen.

A második grafikus kijelzés az aktuális szoláris hozamot
ábrázolja.
> Forgassa el a bal oldali beállító egységet egy fokozattal jobbra.
A kijelzés átvált a második grafikus kijelzésre, és a
következő ábrát mutatja:
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> Ha a szabályozón a grafikus kijelzés látható, akkor
forgassa el két fokozattal jobbra a bal oldali beállító
egységet .
A kijelzőn az alapkijelzés látható.
Se 02.12.09
15:43
Helyiséghőmérséklet
f Fűtés
HK1

-3 °C
20 °C
22 °C

Etage1

Eco

20 °C

Tároló
Szolár

Auto
Auto
VRS 620

60 °C

Az alapadatok, vagyis a hét napja, a dátum, az idő az
1. menüben állíthatók be. A külső hőmérsékletet a külső
érzékelő méri és továbbítja a szabályozóhoz. Ha a helyiség felkapcsolása aktív, akkor a helyiség mért hőmérséklete a kijelzés második sorában látható.
beállítható paraméter

Ismertetés

Beállítási tartoGyári beállítás
mány

HK1, HK2, HK3

– A fűtőkörök üzemmódjai (¬ 7.3 fejezet).
– kijelzése Szabadság, ha a távollét funkció működik

Tároló

– A melegvíztároló üzemmódja (¬ 7.3 fejezet).
– kijelzése Szabadság, ha a távollét funkció működik
– Az előírt helyiség-hőmérsékletet úgy válassza meg, hogy 5 °C ... 30 °C
az teljesen megfeleljen a hőigénynek. Az üzemeltető így
energiát és pénzt takaríthat meg.
– A fűtőberendezés szabályozása minden időablakban megtörténik az új előírt helyiség-hőmérsékletre:
– azonnal, ha a kívánt értéket egy időablakban megváltoztatja,
– a következő időablak kezdetekor, ha megváltoztatja a
kívánt értéket egy időablakon kívül.

Előírt helyiséghőmérséklet

Kívánt hőmérséklet

A melegvíztároló kívánt hőmérséklete

Auto, Eco,
Csökkentett,
Fűtés, Ki
Auto, Be, Ki

Auto

Auto
20 °C

35 °C ... 70 °C 60 °C

7.1 táblázat Üzemmódok és előírt hőmérsékletek
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7.3.2

1. menü: Alapadatok beállítása

i

Ha a fűtőberendezés külső érzékelője nem
kap DCF-jelet, akkor szükség esetén kézzel
kell beállítani az alapadatokat.

> Ügyeljen az alapadatok helyes beállítására az időprogramok és a távollét program megfelelő működése, valamint a karbantartási időköz megfelelő ellenőrzése érdekében.

i

Ezek a beállítások az összes csatlakoztatott
rendszerkomponensre hatással vannak.

Alapadatok

1

f 02 . 12 . 09
Dátum
Napok
Se
Idő
14 : 08
Nyár/Tél időszám.
Ki
>Nap beállítás

beállítható paraméter

Dátum

Napok
Idő

Nyár/Tél időszám.

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

– a tényleges napi dátum;
– fontos, mert ez végzi a távollétprogram és a karbantartási időszak ellenőrzését
– szerkeszti a Nap, a Hónap és az Év paramétereket
> Először a hónapot adja meg, mert a napok beállítási
tartománya a hónaptól függ.
a hét aktuális napja
– az aktuális idő (óra)
– Ha a VRC DCF-jeles külső érzékelő van felszerelve,
akkor az idő beállítása automatikusan történik.
– fontos, mert ez felügyeli az időprogramokat
– az idő két paraméterből áll (óó:pp)
> Ha nincs lehetőség DCF-vételre, akkor állítsa be
mindkét paramétert.
– Ha a fűtőberendezés VRC DCF külső érzékelővel
rendelkezik (¬ 1.1 táblázat), akkor nincs szükség a
téli és nyári időszámítás közötti átkapcsolás aktiválására. Ekkor a nyári és téli időszámítás közötti váltás automatikusan történik.
– Ha a Nyár/Tél időszám. = Auto beállítást használja, akkor a szabályozó automatikusan vált a nyári
és téli időszámítás között, noha a külső érzékelő
nem rendelkezik DCF vevőkészülékkel.

01.01.00 ... 31.12.99

01.01.07

Hé ... Pé
00:00 ... 23:59

Hé

Auto, Ki

Ki

7.2 ábra Alapadatok
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7.3.3

2. menü: Szoláris hozam beállítása nullára

Szoláris hozam
Szolárhozam
Visszaállítás

2

f

1255
nem

kWh

>szolárhozam visszaállítás?

Beállítási tartomány

beállítható paraméter

Ismertetés

Szoláris hozam visszaállítása

– A kijelzett érték (a példában 1255 kWh) az üzembe Nem / Igen
helyezés/visszaállítás óta mutatja az összes szoláris hozamot.

Gyári beállítás

Nem

7.3 táblázat Szoláris hozam visszaállítása
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7.3.4

3. menü: Időablakok beállítása

A 3 Időprogramozás menüben a beállíthatók az időablakok a fűtőkörökhöz, a melegvíztárolóhoz és a keringetőszivattyúkhoz.
Naponta, illetve blokkonként (egy blokk pl. H – P) maximum három időablak (Kezdő óra - Befejező óra) állítható be.
Az időprogramok gyári beállítása:
Hé – Pé
5:30 - 22:00 óra
So
7:00 – 23:30 óra
Va
7:00 – 23:30 óra
Egy időablakon belül fűtés történik. A szabályozás
az előírt helyiség-hőmérséklet alapján történik. Az időablakon kívül a fűtőberendezés a helyiség hőmérsékletét a csökkentési hőmérsékletre csökkenti (¬ 5. menü).
Az időprogramozáshoz egy egész sor kijelző tartozik,
amelyek jobb felső sarkánál 3 jelölés található. A
kijelző 1. sorában látható, hogy mire vonatkozik az időprogram (pl. HK1, melegvíz, keringetőszivattyú). A
kijelző 2. sorában mindig az Időprogramozás mező
található.
HK1
Időprogramozás
fHé - Pé
1
6:00 – 9:30
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Napok/blokk választás

3

beállítható paraméter

Ismertetés

Beállítási tartomány

1

– első időablak (legkorábbi kezdés: 00:00)

00:00 - 24:00

2

– második időablak

3

– harmadik időablak (legkésőbbi befejezés: 24:00)

Gyári beállítás

A körtől (fűtés/melegvíz)
és a hét napjától függ:
H–P
5:30 – 22:00 óra
So
7:00 – 23:30 óra
V
7:00 – 23:30 óra

7.4 táblázat Időablakok

HK1
Időprogramozás
fHé - Pé
1
––:–– – ––:––
2
16:30 – 21:30
3
:
–
:
> Napok/blokk választás

3

Ha egy naphoz (pl. K) egy blokkon belül (pl. H - P) egy
eltérő időablak programozására került sor, akkor a
blokkra vonatkozóan H-P --:-- kijelezés lesz érvényes.
Ebben az esetben az időablakokat minden nap egyenként kell beállítani.
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7.3.5

4. menü: Távollétprogram

A 4. menüben a szabályozó és minden hozzá kapcsolódó rendszerösszetevő állítható be:
– két távollét-időszak kezdő és befejező dátummal,
– az a kívánt csökkentési hőmérséklet, vagyis az érték,
amelyre a távollét ideje alatt a fűtőberendezés szabályozása megtörténik, függetlenül az előre beállított
időprogramozástól.
A távollétprogram automatikusan elindul, amikor egy
beállított távollét-időszak megkezdődik. A távollét-időszak letelte után a távollétprogram automatikusan befejeződik. A fűtőberendezés ismét a korábban beállított
paraméterekre és a kiválasztott üzemmódra áll vissza.

i

A távollétprogram csak Auto és Eco üzemmódban aktiválható.
A csatlakoztatott tárolótöltő körök, illetve
keringetőszivattyú-körök a távollét-program
idejére Ki üzemmódba kerülnek.

Távolléti program
4
a teljes rendszerre
Időablakok
f30. 02. 09 – 20. 03. 09
1
2
05. 05. 09 – 22. 05. 09
Kívánt hőmérséklet
15 °C
Kezdő nap beállítás

beállítható paraméter

1
2

Kívánt hőmérséklet

Ismertetés

Beállítási tartomány

– 1. Egy hosszabb távollétre vonatkozó időszak (pl. sza- 01.01.00 ...
badság)
31.12.99
– 2. Egy hosszabb távollétre vonatkozó időszak (pl.
szabadság)
– Minden dátum három paraméterből áll (nap, hónap,
év)
> Először a hónapot állítsa be, mert a Nap beállítási
tartomány a hónaptól függ.
> Azután állítsa be a napot és az évet.
> Állítsa be a kezdő és befejező dátumot.
– Amikor az aktuális dátum eléri a beállított időközt, a
távollétprogram aktív. Az alapkijelzőn a Szabadság
jelzés helyén a beállított időközre vonatkozó üzemmód látható.
– A beállított időközök alatt a helyiség-hőmérséklet
5 °C ... 30 °C
automatikusan a beállított előírt hőmérsékletre csökken.
> Állítsa be azt az előírt hőmérsékletet, amelyre felfűtésnek történnie kell távolléte idején.
> Vegye figyelembe a fagyvédelemmel kapcsolatos
utasításokat (¬ 3.5 fejezet)

Gyári beállítás

01.01.07 ...
01.01.07

15 °C

7.5 táblázat Távollétprogram
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7.3.6

5. menü: Csökkentési hőmérséklet, fűtési
görbe és melegvíz-hőmérséklet (Kívánt tároló
hőm.) beállítása

Az 5. menüben állítsa be a csökkentési hőmérsékletet, a fűtési görbét és a melegvíz hőmérsékletét.
Csökkentési hőmérséklet és fűtési görbe beállítása
HK1
paraméterek
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

5
f

15 °C
1,2

> Kívánt szobahőmérséklet

beállítható paraméter

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

Csökkentési
hőmérséklet

– Az a hőmérséklet, amelyre a fűtés a csökkentési időszakban (pl. éjjel) történik
– minden fűtőkörre külön állítható be

5 °C ... 30 °C

15 °C

Fűtési görbe

– A fűtési görbe a külső hőmérséklet és az előremenő
hőmérséklet közötti kapcsolatot ábrázolja.

0,1 ... 4,0

1,2

Előremenő vízhőmérs.
°C-ban
90

4.0 3.5 3.0

Fűtési jelleggörbék
2.5
2.0
1.5

80

1.2

70

1.0

60
0.6

50
40

0.2

30
20
20

15

10

5

0

-5
-10
-15
-20
Külső hőmérséklet °C-ban

(¬ 3.5 fejezet).
– A beállítás minden fűtőkörhöz külön történik
A megfelelő fűtési görbe kiválasztásától jelentős mértékben
függ a fűtőberendezés beltéri klímája. Ha túl magas a választott fűtési görbe, ez túl magas hőmérsékleteket jelent a fűtőberendezésben, ami magasabb energiafogyasztást eredményez.
Ha túl alacsony a választott fűtési görbe, akkor a kívánt
hőmérsékleti szint adott körülmények között csak hosszú idő
alatt vagy egyáltalán nem érhető el.
7.6 táblázat Csökkentési hőmérséklet és fűtési görbe

> Tájékoztassa az üzemeltetőt az optimális
beállításokról.
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Kívánt tároló hőm. (melegvíz-hőmérséklet) beállítása
A melegvíz-hőmérséklet előírt értékét beállíthatja az
alábbiak szerint:
– az alapkijelzőn a tároló hőmérsékletét (¬ 7.3 fejezet)
vagy
– az 5. menüben a Kívánt tároló hőm. paramétert
állítsa be.

a

Veszély!
Forrázásveszély forró víz miatt!
A melegvízvételi helyeken a 60 °C feletti
hőmérsékletek miatt forrázásveszély áll fenn.
Alacsonyabb hőmérsékletek esetén a kisgyerekek vagy az idősebb emberek kerülnek
veszélybe.
> Úgy válassza meg a hőmérsékletet, hogy
az senkit se veszélyeztessen.

Melegvíz
paraméterek

5

Kívánt tároló hőm.

f

60°C

> Kívánt hőmérs. választás

beállítható paraméter

Kívánt tároló hőm.

Ismertetés

Beállítási tartomány

Melegvíz-hőmérséklet
35 °C ... 70 °C
> Úgy válassza meg a kívánt tároló hőmérsékletet, hogy
az teljesen lefedje az üzemeltető hőigényét. Így az üzemeltető így energiát és pénzt takaríthat meg.

Gyári beállítás

60 °C

7.7 táblázat Kívánt tároló hőmérséklet
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7.3.7

7. menü: Nevek megváltoztatása

A szabályozó az üzembe helyezés során a fűtőkörök és
a melegvíz-tároló gyárilag beállított neveit jeleníti meg.
A 7. menüben megváltoztathatja a fűtőkörök gyári
neveit, ezáltal az üzemeltető jobban áttekintheti a fűtőberendezést.
Név
megváltoztatás
HK1
: fHK1
HK2
: HK2
HK3
HK3

7

> választás
beállítható paraméter

HK1
HK2 ... HK15

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

A fűtőkör neve

max. 10-jegyű
A - Z, 0 - 9
szóköz

HK1

7.8 táblázat Nevek megváltoztatása

i
i

A módosított nevek átvétele automatikusan
átvételre kerülnek és a mindenkori menükben
megjelennek.
Mindig csak 1 karaktert lehet módosítani.

> Ha szeretné megváltoztatni a teljes nevet, akkor minden karaktert egyenként kell módosítania és esetleg
karaktereket kell hozzáillesztenie.
> Ha a név végén lévő karaktereket kívánja törölni,
akkor a felesleges karaktereket szóközökkel helyettesítse.
A szabályozó menti az új nevet és ettől kezdve minden
menüben ezt jeleníti meg.
Hosszabb kezelésmentes idő után automatikusan újra
megjelenik az alapkijelzés.
Az eredmény így nézhet ki:
Név
megváltoztatás
HK1
: fEtage1
HK2
: Fürdő
HK3
HK3

7

> választás
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7.3.8

8. menü: A szakemberszint engedélyezése

A szakemberszint hozzáférési kódjai
– A szakemberszint védett az illetéktelen beavatkozástól és a kód kezdeti helyes megadása után 60 percig
marad engedélyezve.
Kódszám
beadás
engedélyezése
Kódszám:

8

0000
Ált. kód:
1000
>számjegyek beállítása
A hozzáférési kódot az üzembe helyezés alkalmával
meg kell változtatni (¬ 6.3 fejezet). Ezután a hozzáférési kódot ismét meg kell változtatni a C11 menüben.
beállítható paraméter

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári
beállítás

Kódszám

A hozzáférési kód négy számból áll, amelyek egymástól 0000 ... 9999
függetlenül állíthatók be.
Ha nincs megadva kódszám, akkor a szakemberszinten
egyetlen paraméter sem állítható be.
> Lehetőség szerint állítsa be a hozzáférési kódot a C11
menüben a készülékspecifikus paraméterek nem szándékos módosítások elleni védelme érdekében.

0000

Ált. kód:

– nem állítható be

1000

Az alapkóddal mindaddig aktiválhatja a szakemberszintet,
amíg meg nem változtatja a hozzáférési kódot (¬ C11
menü).
Egy új hozzáférési kód megadása után az alapkód a 8.
menüben tovább már nem jelenik meg.
7.9 táblázat Kívánt tároló hőmérséklet
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7.4

Paraméterek beállítása és optimalizálása a
szakemberszinten

A berendezés paramétereinek beállítása a szakemberszinten történik. Itt hívhatók le a berendezésre jellemző
különböző értékek is. A szakemberszintet egy hozzáférési kód védi az illetéktelen beavatkozástól, és a hozzáférési kód helyes megadása után 60 percig marad engedélyezve.
A szakemberszint eléréséhez addig forgassa a bal oldali
beállító egységet , amíg a C2 menü meg nem jelenik.
> Írja be a hozzáférési kódot, amely a jövőben a berendezésspecifikus paraméterek megváltoztatására ad
majd feljogosítást.
Ha nem ad meg hozzáférési kódot, akkor a paraméterek
a következő menükben a beállító egység egyszeri
megnyomásával jeleníthetők meg, azonban a módosításuk nem lehetséges.
A hozzáférési kód gyári beállítása 1 0 0 0, de a C11
menüben a hozzáférési kód tetszés szerint megváltoztatható.
A szakemberszint kezelése ugyanúgy történik, mint az
üzemeltetői szint kezelése. A paraméterek kiválasztása
ugyanúgy a beállítógomb forgatásával és nyomásával
történik.
A következő táblázatokban a szakemberszint összes
elérhető menüje megtalálható a paramétereikkel, illetve
kijelzett értékeikkel együtt.

7.4.1

C2 menü

b

Vigyázat!
Anyagi kár veszélye a magas előremenő
hőmérséklet miatt padlófűtés esetén!
Padlófűtés esetén a 40 °C feletti előremenő
hőmérsékletek anyagi kárt okozhatnak.
> Padlófűtés esetén az előremenő hőmérsékletet ne állítsa be 40 °C fölé.

A C2 menüben állítsa be az egyes fűtőkörök paramétereit.
A fűtőberendezéshez maximum 15 fűtőkör konfigurálható.
A telepítési segítségben (¬ az A6 menüben) minden
csatlakoztatott fűtőkör az alkalmazásának megfelelően
konfigurálható. A konfigurálás által a kijelzőkben csak a
fűtőkör kiválasztott alkalmazásmódja szempontjából
jelentőséggel bíró értékek és paraméterek jelennek
meg.
Alkalmazási módok a következőnél:
HK1
– Égőkör/deaktivált
Keverőszelepes kör
– Égető-/keverőkör(padló- vagy fűtőtestkör keverőkörként),
– Áll. Érték (vagyis a keverőkörre egy állandó érték van
meghatározva),
– Visszatérő vezeték utánfűtése (hagyományos hőtermelők és nagy víztartalmú berendezések esetén a
fűtőkazán korrózió elleni védelme érdekében a harmatpont hosszabb időn keresztül történő el nem
érése révén),
– Tárolótölto kör
– kikapcsolva, ha a fűtőkörre nincs szükség, ezzel:
– a paraméterek a kijelzőről eltűnnek
– az előírt előremenő hőmérséklet kiszámítása nem
történik meg a körhöz.
Tároló
– Tárolótöltő kör/kikapcsolva
Példák a C2 menühöz
HK1
paraméterek
Fajta:
Égő kör
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe
K.hőm.függő lekapcs.
> Kívánt szobahőmérséklet
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f

15 °C
1,2
21°C
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HK2 ... HK15
paraméterek
Fajta:
Kötött érték
Áll.előrem.hőm.-nap
Áll.előrem.hőm.-csök

C2

f

K.hőm.függő lekapcs.

65°C
65°C
20
°C

> Előrem.fűtőviz hőm.
HK2 ... HK15
paraméterek
Fajta:
Kevert kör
Csökkentett hőm.
Fűtési görbe

C2

f

K.hőm.függő lekapcs.

15 °C
0,90
20
°C

> Kívánt szobahőmérséklet
HK2 ... HK15
paraméterek
Fajta:
Tároló-feltöltő kör
Tároló TÉNYLEGES
HMV-sziv. állapot

HK2 ... HK15
paraméterek
Fajta:
Visszat.hőm.
em.
Kívánt visszat. hőm.
Mért visszat. hőm.

C2

56°C
KI

C2

f

30°C
25°C

> Visszat.fűtővíz hőm.
A C2 menüben több paraméter található. Ezek nem jeleníthetők meg együtt egyetlen kijelzőn.
> Forgassa el a bal oldali beállító egységet a további
paraméterek megjelenítéséhez.
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beállítható paraméter

Beállítási tartomány

Ismertetés

Süllyesztett hőmér- – Az a hőmérséklet, amelyre a fűtésnek a csekély hőigényű 5 ... 30 °C
séklet
időszakokban (pl. éjszaka) csökkennie kell.

Gyári beállítás

15 °C

Fűtési görbe

A fűtési görbén az alapbeállítás már a fűtőberendezés tele- 0,1 ... 4
pítésekor megtörténik.
Ha a fűtési görbe meghatározott beállítása nem elegendő a
lakás klímájának az üzemeltető igénye szerint történő szabályozására, akkor lehetőség van a fűtési görbe egyeztetésére.

1,2

KH - Kikapcsolási
határ

– Az a külső hőmérsékleti érték, amelytől a fűtés igények- 5 ... 50 °C
től függő lekapcsolása (automatikus nyári lekapcsolás)
hatályba lép.
– fűtőkörönként külön állítható be.
Amikor az alapkijelzőn az előírt helyiség-hőmérséklet megváltozik, akkor adott esetben a KH - Kikapcsolási határ
értékét szintén meg kell változtatni (min. 1 °C-kal magasabb
az előírt helyiség-hőmérsékletnél).

21 °C

Minimum hőmérsék- – min. előremenő hőmérséklet
let
– fűtőkörönként külön állítható be

15 ... 90 °C

15 °C

Maximum hőmérséklet

– Max. előremenő hőmérséklet
– fűtőkörönként külön állítható be

15 ... 90 °C

90/75 °C

Max.előfelfűtés

– lehetővé teszi a fűtőkör aktiválását az első időablak
0 ... 300 perc
előtt, hogy az előírt helyiség-hőmérséklet elérése már az
első időablak kezdete előtt megtörténjen
– csak a napi első fűtési ablak esetében lehetséges
– A felfűtés kezdetének meghatározása a KH - külső
hőmérséklet függvényében történik:
az előfelfűtési idő beállított
– KH ≤ –20 °C :
tartama
nincs előfelfűtési idő
– KH ≥ +20 °C :

0

– E két időérték között az előfelfűtési idő tartamának lineáris kiszámítására kerül sor.
– Ha az előfelfűtés elindult, akkor az csak az első időablak
kezdetekor fejeződik be (nincs befejezés, ha közben
emelkedik a külső hőmérséklet).
7.10 táblázat beállítható paraméterek a C2 menüben
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beállítható paraméter

Ismertetés

Szobahőm.visszacsat.

– Előfeltétel: a szabályozó falra szerelve található, illetve a VR 90
távkapcsoló készülék csatlakoztatva van
– meghatározza, hogy a szabályozóba vagy a távkapcsoló készülékbe
beépített hőmérséklet-érzékelő használatára kerüljön-e sor.
– nincs
– A hőmérséklet-érzékelő nem kerül alkalmazásra a szabályozáshoz
– Visszacsat. van
– A beépített hőmérsékletérzékelő a referenciahelyiség aktuális
hőmérsékletét méri. Ez az érték az előírt helyiség-hőmérséklettel
összehasonlításra kerül, és különbség esetén a fűtési előremenő
hőmérséklet beállítását eredményezi az ún. „hatásos előírt helyiség-hőmérséklet“ révén.

Beállítási
tartomány

Gyári beállítás

nincs/vis- nincs
szacsat.
van/termosztát

Hatásos előírt helyiséghőm. = beállított előírt helyiséghőm. +
(beállított előírt helyiséghőm. - mért előírt helyiséghőm.)
A beállított előírt helyiség-hőmérséklet helyett ekkor a ható előírt helyiség-hőmérséklet kerül felhasználásra a szabályozáshoz.
– Termosztát
– mint a korrekció, de kiegészítésül a fűtőkör lekapcsol, ha a mért
előírt helyiség-hőmérséklet nagyobb, mint a beállított előírt
helyiség-hőmérséklet + 3/16 °C.
Ha a helyiség hőmérséklete ismét 4/16 °C-kal az előírt helyiséghőmérséklet alá csökken, a fűtőkör ismét bekapcsol.
– A szobahőmérséklet-korrekció a gondosan kiválasztott fűtési
görbével együtt a fűtési rendszer optimális szabályozását eredményezi.
igen /
nem

–

Kívánt előrem. hőm. – a fűtőkörnek a szabályozó által az előre megadott paraméterek
által kiszámított előremenő hőmérsékletét jeleníti meg
Mért előrem. hőm. – a fűtőkör tényleges előremenő hőmérsékletét mutatja
Áll.előrem.hőm.-nap – A keverőszelepes kör a nappali kötött értékre szabályozódik

–

–

Áll.előrem.hőm.csök

– A keverőszelepes kör az éjjeli kötött értékre szabályozódik

5 ... 90 °C 65 °C

Sziv.blokk idő

– Minden 15 percben sor kerül annak ellenőrzésére, hogy a 2K mért
0 ... 30
előremenő hőmérséklet a számított előírt érték felett van-e. Ha ez perc
háromszor egymás után előfordul, akkor az érintett kör szivattyúja
a beállított időre lekapcsol. A keverő az aktuális helyzetében
marad.

Tároló hőm.

– az aktuális tároló-hőmérsékletet (melegvíz-hőmérsékletet) mutatja;
(nem állítható be)

Töltősziv. állapot

– A töltőszivattyú állapota (nem állítható be)

Be / Ki

Visszatérési hőm.

– Előírt hőmérséklet a mérőkörhöz mint visszatérő hőmérséklet szabályozás

15 ... 60 °C 30 °C

Mért visszat. hőm.

– mért visszatérési hőmérséklet

FBG Távkapcsoló

– jelzi, hogy konfigurálva van-e a távkapcsolás
– nem állítható be

–
–
5 ... 90 °C 65 °C

0 perc

7.10 táblázat beállítható paraméterek a C2 menüben
(folytatás)
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A szabályozó minden fűtőkör esetében kapcsolatként
egy információs kijelzőt jelenít meg, amelyben az előremenő hőmérséklet előírt és tényleges értékei és az
összes szivattyú állapota látható.
Példa információs kijelző a HK1 esetében:
HK1
Információ
Kívánt előrem. hőm.
Mért előrem. hőm.
Szivattyú állapot

C2
90°C
50°C
BE
NYIT

Információ

Ismertetés

Kívánt előrem. hőm.

– a beállított előremenő előírt hőmérsékletet mutatja

Mért előrem. hőm.

– a ténylegesen mért előremenő hőmérsékletet mutatja

Szivattyú állapot

– megadja, hogy a szivattyú bekapcsolt/kikapcsolt (BE/KI) állapotban van-e

Kev.szelep áll.

– megmutatja, hogy a keverő melyik irányba mozog (KI/FEL/LE)

7.11 táblázat kijelzett információk a HK1 esetében
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7.4.2

C3 menü

A C3 menü egy információs menü, amely bemutatja az
aktuális tárolóhőmérsékletet és a töltő- és keringetőszivattyúk állapotát.
Ezekhez nem tartoznak beállítások.
Melegvíz
Információ
Mért tároló hőm.
HMV-sziv. állapot
Cirkulációs sziv.

C3
56°C
KI
BE

Információ

Ismertetés

Mért tároló hőm.

– a ténylegesen mért tárolóhőmérsékletet mutatja

HMV-sziv. állapot

– megmutatja, hogy a töltőszivattyú bekapcsolt/kikapcsolt (BE/KI) állapotban van-e

Cirkulációs sziv.

– megmutatja, hogy a keringetőszivattyú bekapcsolt/kikapcsolt (BE/KI) állapotban van-e

7.12 táblázat kijelzett információk a melegvíz-tároló esetében
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7.4.3

C4 menü

a

Veszély!
Forrázásveszély forró víz miatt!
A melegvízvételi helyeken a 60 °C feletti
hőmérsékletek miatt forrázásveszély áll fenn.
Alacsonyabb hőmérsékletek esetén a kisgyerekek vagy az idősebb emberek kerülnek
veszélybe. Ha a legionella ellen védő funkció
működik, akkor a melegvíz-tároló legalább 1
óra időtartamra 65 °C-ra melegszik fel.
> Figyelmeztesse az üzemeltetőt arra, hogy
a legionellák elleni védelem aktív.

Tárolótöltő kör
paraméterek

C4

Utántöltés-késleltetés
Töltősziv utánfutás
Párhuzamos HMVüzem

f

0
perc
5
perc
KI

> Időtartam beállítás

beállítható paraméter

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

Utántöltés-késlel- – A szabályozónál a tárolófeltöltő kör az utántöltési funk- 0 - 120 perc
tetés
ció időszakos engedélyezésére kerül felhasználásra. Az
utántöltés a beprogramozott időprogramon belül történik, ameddig a tároló előírt értékének elérésére sor
kerül. A tároló utántöltés akkor aktiválódik, ha a tényleges tárolóérték az előírt tárolóértéknél több mint 5 K
értékkel alacsonyabb.
– A szükségtelen utántöltés megakadályozására az „Utántöltés késleltetés“ funkció szolgál. Amikor a szolárszivattyú működik, akkor a ténylegesen szükséges utántöltés a beállított értékkel késleltetésre kerül. Ha a szolárszivattyú a késleltetési időn belül kikapcsol, az utántöltés azonnal bekövetkezik.
– Nem minden hidraulikatervhez állítható be.

0 perc

Töltősziv utánfutás
(Töltőszivattyú
utánkeringetés
nincs a VIH-RL
egységgel kombinálva)

5 perc

– A tárolótöltéshez szükséges magas előremenő hőmér- 0 ... 15 perc
sékletetek a Töltősziv utánfutás funkcióval a legmesszebbmenőkig biztosíthatók, mielőtt a fűtőkör, különösen az égőkör engedélyezése ismét megtörténik.
– Amikor a tárolótöltés befejeződik (a víz eléri a kívánt
hőmérsékletet), akkor a fűtőkészülék lekapcsol. A tárolótöltő szivattyú utánkeringetés megkezdődik és
automatikusan újra lekapcsol a beállított idő eltelte
után.

7.13 táblázat Beállítható paraméterek a C4 menüben
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beállítható paraméter

Ismertetés

Beállítási tartomány

Párhuzamos HMV- – A Párhuzamos HMV-üzem minden csatlakoztatott
Ki / Be
üzem
keverőkörre érvényes.
– Ha a Párhuzamos HMV-üzem aktív, akkor a keverőkörök ellátása tovább folytatódik a tároló felfűtése közben. Vagyis: Mindaddig, amíg a mindenkori fűtőkörökben hőigény áll fenn, a keverőkör szivattyúi nem kapcsolnak le.
– A HK1 tárolótöltéskor mindig lekapcsol.
– A rendszer előremenő előírt hőmérséklete megfelel a
legmagasabb előremenő előírt hőmérsékletnek az
összes kör felett.
Ha pl. egy 90 °C-os állandó értékű kör aktív a tárolótöltés idején, akkor az előremenő előírt hőmérséklet
90 °C.

Gyári beállítás

KI

Ki, H, K, Se, Cs, P, Ki
Legionellavédelem – A legionellák elleni védelem csak globálisan, minden
So, V, H-V
tároló-töltőkörre aktiválható.
– Ha a legionellák elleni védelem aktív, akkor a mindenkori tároló és a megfelelő melegvíz-vezetékek a beállított időponthoz 70 °C-ra melegítődnek fel. Ehhez a
mindenkori kívánt tárolóérték automatikusan 70 °C-ra
emelkedik (5 K–hiszterézissel). A megfelelő keringetőszivattyú bekapcsol.
– Ez a működés akkor fejeződik be, ha a tárolóérzékelő
60 percnél hosszabb ideig ≥ 60 °C hőmérsékletet észlel, illetve 90 perc elteltével (ebben a funkcióban a
„felfüggesztés“ elkerülésére az egyidejű csapoknál).
Alapbeállítás = Ki jelentése:
Nincs legionellák elleni védelem (vö. forrázásveszély).
Legionellák elleni
védelem indítása

00:00 ... 23:50
– A beállított időpont elérésekor a legionellák elleni
védelem automatikusan elkezdődik.
> Az üzemeltetővel közösen határozzon meg egy kedvező időszakot a legionellák elleni védelemhez a forrázásveszély elkerülése érdekében.

4:00

7.13 táblázat Beállítható paraméterek a C4 menüben
(folytatás)
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7.4.4

C5 menü

a

Veszély!
Forrázásveszély forró víz miatt!
A melegvízvételi helyeken leforrázásveszély
áll fenn 60 °C fölötti kívánt hőmérséklet esetén. Alacsonyabb hőmérsékletek esetén a kisgyerekek vagy az idősebb emberek kerülnek
veszélybe.
> Úgy válassza meg a kívánt hőmérsékletet
és a maximális hőmérsékletet, hogy az senkit se veszélyeztessen.

A maximális tárolóhőmérsékletek a C5 menüben állíthatók be.
> A maximális értéket a lehető legmagasabbra állítsa
be, mivel így nagyobb szoláris hozam érhető el.
Egyfelől a szolártároló felmelegítéséből származó
hőnyereség maximalizálása, másfelől viszont a vízkőlerakódás-védelem érdekében a szolártároló hőmérsékletéhez egy maximális érték beállítása a cél. A beállított
maximális hőmérséklet túllépése esetén a szolárszivattyú kikapcsol.

i

A beállított maximális hőmérséklet nem lehet
nagyobb az alkalmazott tároló maximális vízhőmérsékleténél!

Szolártároló 1
paraméterek
FK max. hőmérséklet
Bekapcs.hőm.
különbs.
Kikapcs.hőm.
különbs.

C5
f

90 °C
7K
3K

>Hőmérséklet választása
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beállítható paraméter

Ismertetés

FK max. hőmérséklet

– A szoláris tárolófelfűtéssel elérhető lehető legnagyobb
hőnyereség és a vízkő elleni védelem egyidejű biztosítása
érdekében beállítható a szolártároló hőmérsékletének
maximális határértéke.
– Ehhez az 1. tárolónál az SP1 „Felső tárolóhőm.“ használatos, amennyiben ez a kérdéses tárolóhoz van csatlakoztatva. Egyéb esetben automatikusan a „Tárolóhőmérsékl.
lent” SP2 érzékelő kerül alkalmazásra. A második tároló20 - 99 °C
hoz (úszómedence) az SP3 kerül alkalmazásra.
– A beállított maximális hőmérséklet túllépése esetén a szolárkör szivattyúja kikapcsol.
– A szolárrendszer újbóli töltése csak azután kerül engedélyezésre, hogy az aktív érzékelőnél mérhető hőmérséklet
1,5 K értéknél a maximális hőmérséklet alá süllyedt.
– Minden tárolóra külön állítható be a maximális hőmérséklet.
– A beállított maximális hőmérséklet nem lehet nagyobb az
alkalmazott tároló maximális vízhőmérsékleténél!

Bekapcsolási
különbség

Kikapcsolási
különbség

Vezértároló

Beállítási tartomány

– a kollektorhőmérséklet és a szolártároló alsó hőmérsékletének kiegyenlítéséből adódik.
– A tároló előírt értékre történő feltöltésének eléréséhez az
előre beállított érték, azaz a bekapcsolási különbség túllé- 2 - 25 K
pésekor bekapcsol a szolárkör szivattyúja.
– Fontos tudnivaló: Nem érvényes egy VPM S vagy VMS
szolárállomással kombinálva.
– Ha a kollektorhőmérséklet és az alsó tárolóhőmérséklet
közötti különbség a kikapcsolási különbség alá csökken, a
szolárszivattyú kikapcsol.
– Figyelem: A kikapcsolási különbségnek legalább 1 K fokkal
kisebbnek kell lennie, mint a beállított bekapcsolási
1 - 20 K
különbség. Ezért 1 K fokkal lefelé történő túllépés esetén
a beállítási különbség értéke automatikusan együtt állítódik.
– Fontos tudnivaló: Nem érvényes egy VPM S vagy VMS
szolárállomással kombinálva.
– Több szolárfeltöltésű tárolóval rendelkező berendezések
esetén a főtároló feltöltése előnyt élvez.
– Az 1. tároló a tároló az SP1/SP2-vel
– A 2. tároló a tároló az SP3-mal

1-2 - 2-1

Gyári beállítás

90 °C

12 K

5K

1-2

7.14 táblázat Beállítható paraméterek a C5 menüben
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7.4.5

C6 menü

A C6 menüben a szolárkörökre vonatkozó információk
találhatók, és végrehajthatók a szolárkörökre vonatkozó
beállítások

i

Egy VPM S vagy VMS szolárállomással kombinálva a menü megszűnik.

Szolár fűtőkör 1
Információ
Kollektorérzékelő
Szolár sziv. állapot
Szolársziv.üz.idő

C6
25°C
KI
0 óra

Információ

Lehetséges kijelzések

Kollektorérzékelő

– Az adott pillanatban észlelt hőmérséklet kijelzése

Szolár sziv. állapot

– BE vagy KI

Szolárszivattyúk üzemideje

– órában kijelezve, az üzembe helyezés vagy az utolsó visszaállítás óta

7.1 táblázat 5 Kijelzett információk a szolárkör esetében
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beállítható paraméter

Magyarázat

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

Szolársziv.-k
üz.idő visszaállítása?

– A szolárszivattyú működési idejét visszaállítja 0 órára

Nem / Igen

Nem

ED-vezérlés

– arra szolgál, hogy a szolárkört lehetőleg hosszú ideig a
bekapcsolási értéken és ezáltal üzemben tartsa.
– Ehhez a szivattyút a kollektor- és az alsó tárolóhőmérséklet
közötti különbség függvényében periodikusan be- és kikapcsolják.
– A bekapcsolási különbség elérésekor a funkció (ha aktív) a
bekapcsolási időtartam 30 %-ával indul – azaz a szivattyú 18
másodpercre be-, majd utána 42 másodpercre kikapcsol.
Be / Ki
– A hőmérsékletkülönbség emelkedésével a bekapcsolási időtartam nő (pl. 45 másodperc be, 15 másodperc ki). A hőmérsékletkülönbség csökkenésével a bekapcsolási időtartam
csökken (pl. 20 másodperc be, 40 másodperc ki). A periódus
hossza mindig egy perc.
– Fontos tudnivaló: Nem érvényes egy VPM S vagy VMS szolárállomással kombinálva.

Ki

Fagyvédelem

A törvényi rendelkezések alapján a szolárkör fagyvédelmi funkciója kizárólag Spanyolországra érvényes. Az itt megadott
hőmérséklet alatt a kollektorszivattyúk működésbe lépnek
Be / Ki
Beállítási tartomány: KI,-10..5 °C
alapértelmezett beállítás: KI.

Ki

– minden szolárkörhöz vagy szilárdtüzelésű kazánhoz (szilárdtüzelésű kazános hidraulikatervek esetén, pl. 2, 4, 6, 8 és 9)
FK min. hőmérsékbeállítható
let
– Fontos tudnivaló: A delta-T szabályozás akkor lép életbe,
0 - 99 °C
(szilárdtüzelésű
ha a kollektorérzékelő a >Min. hőmérséklet értékkel rendelkazán, szolárkör)
kezik.
– Fontos tudnivaló: Nem érvényes egy VPM S vagy VMS szolárállomással kombinálva.

0 °C

7.16 táblázat A szolárkör beállítható paraméterei
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7.4.6

C7 menü

A C7 menüben olyan globális paraméterek találhatók,
amelyek a fűtőberendezés optimális üzemelését biztosítják.
Teljes rendszer
paraméterek

C7

Max. előkikapcsolás
Fagyvéd. késlelt.
AT átfűtés
Hőmérséklet emelés
> Max.időtartam beállítás

beállítható paraméter

f

15
perc
1 óra
KI
0K

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

Max. előkikapcso- – A Max. előkikapcsolás megakadályozza a fűtőberendezés 0 ... 120 perc
lás
szükségtelen felfűtését közvetlenül egy meghatározott
csökkentési időpont előtt.
– A szabályozó a külső hőmérséklettől függően számítja ki a
tényleges időközt.
> Itt állítsa be az üzemeltető által megkívánt maximális időközt.
– Ha a külső hőmérséklet -20 °C körüli, akkor nem történik
előkikapcsolás.
– Ha a külső hőmérséklet +20 °C, akkor a beállított Max.
előkikapcsolás fejti ki hatását.
– A -20 °C ... +20 °C közötti külső hőmérsékleti tartományban a szabályozó kiszámít egy értéket, amely megfelel
egy
-20 °C ... +20 °C közötti lineáris folyamatnak.

15 perc

Fagyvédelem kés- – A fagyvédelmi funkció a Ki, Eco üzemmódokban (a prog- 0 ... 23 h
leltetése
ramozott időablakon kívül) biztosítja a fagyvédelmet a
fűtőberendezésben globálisan az összes csatlakoztatott
fűtőkörre vonatkozóan.
– Amikor a külső hőmérséklet 3 °C alá csökken, akkor az előírt helyiség-hőmérséklet a beállított csökkentési hőmérsékletre áll. A fűtőkör-szivattyú bekapcsol.
– Ha késleltetési időt állít be, akkor a fagyvédelmi funkció
ebben az időszakban letiltásra kerül
(beállítási tartomány 0 - 23 h).
– Ha a mért helyiség-hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított csökkentési hőmérséklet, akkor a fagyvédelem
ugyancsak aktiválódik (függetlenül a mért külső hőmérséklettől).

1 óra

7.17 táblázat Beállítható paraméterek a C7 menüben
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beállítható paraméter

AT átfűtés

Ismertetés

Beállítási tartomány

– Külső hőmérséklet, amelytől kezdődően a fűtőkörhöz
KI/
hozzárendelt előírt helyiség-hőmérséklettel/fűtési gör- -25 ... 10 °C
bével folyamatos átfűtés történik a beprogramozott időablakon kívül.
– Nem történik többé éjszakai csökkentés vagy teljes
lekapcsolás a beállított hőmérséklet elérése vagy az alá
csökkenés esetén.

0 ... 15 K
Hőmérséklet eme- – érvényes minden keverőszelepes körre:
– lehetővé teszi, hogy állandó hozzákeverésre beállított
lés
keverőköröknél reggeli felfűtés üzemmódban a keverő
előírt értéke elérhető legyen (akár gyártási hőmérsékletnél előírt értékben is), bár az állandó hozzákeverés
erősen csökkenti a keverőkör hőmérsékletét,
– optimális szabályozási tartományt tesz lehetővé a
keverő üzemeltetéséhez,
(stabil üzemelés csak akkor lehetséges, ha a keverőnek
csak ritkán kell teljes teljesítménnyel dolgoznia. Ezáltal
magasabb szabályozási érték biztosítható.)
– Ezért minden keverőkörre együtt egy kazánhőmérséklet-növelés állítható be. A kazán hőmérsékletének emelése a beállított mértékben emeli meg a fűtőkör aktuális
előírt értékét.

Gyári beállítás

KI

0K

7.17 táblázat Beállítható paraméterek a C7 menüben
(folytatás)
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7.4.7

C8 menü

Hőtermelő
paraméterek
Kazánhiszterézis
FK min. hőmérséklet
HMV kezdő-teljesítmény

C8
8K
f15°C

1

>Hőmérséklet választás

beállítható paraIsmertetés
méter

Beállítási
tartomány

Gyári
beállítás

Kazánkapcsoló- csak kapcsoló kazánok vagy (kapcsoló vagy moduláló) kaszkádok esetén
hiszter
A kazán, illetve a kaszkád:
– bekapcsol, ha a hiszterézis gyűjtőhőmérséklete 1/3-dal a kiszámított
előírt előremeneti érték alá esik
– kikapcsol, ha a gyűjtőhőmérséklet 2/3-dal a kiszámított előírt előremeneti érték felett van
A túl alacsony hiszterézisek a fűtőkészülék állandó ütemezéséhez vezethetnek.

1..20 K

8K

Minimum
hőmérséklet

15 ... 65 °C 15 °C

a kazán védelmére, pl. korrózió ellen
Korrózió akkor várható, ha a kazán, például a magas vízszintek miatt, tartósan kondenzátumtartományban üzemel

HMV kezdő-tel- csak kaszkádok esetén
1 ... Fűtőjesítmény
Ennek a funkciónak a célja, hogy a tárolótöltő teljesítmény gyorsan rendelke- kész.
zésre álljon.
száma
Határozza meg a kazánfokozatok, illetve a hőtermelők számát, amelyekkel a
tárolótöltés elindul

1

7.18 táblázat Beállítható paraméterek a C8 menüben
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Hőtermelő
Kaszkád paraméter
Bekapcs. késlelt.

C8
f5 perc

5
perc

Kikapcs. késlelt.

> Fagyvédelmi késleltetés
Információ

Bekapcsoláskéslelt
Kikapcsolás-késlelt

Beállítási
tartomány

Ismertetés

1 ... 90
csak kaszkádok esetén
perc
bekapcsoláskésleltetés esetén: várakozási idő egy fokozat, illetve egy
készülék kapcsolása után a következő fokozat kapcsolásáig
kikapcsoláskésleltetés esetén: várakozási idő egy fokozat lekapcsolása
után a következő fokozat lekapcsolásáig
a hosszabb várakozási idők miatt tovább tart a rendszer stabilizálása
Ha a várakozási idő túl hosszú, az előremeneti hőmérséklet túlzott emelkedését, ill. csökkenését és a kaszkádban a készülékek tartós ütemezését okozhatja.

Gyári
beállítás

5 perc

7.18 táblázat Beállítható paraméterek a C8 menüben
(folytatás)

Hőtermelő
Információ
Rendsz. kívánt érték
MÉRT gyűjtőhőm.
Állapot
Fűtésüzem

C8
90°C
30°C

Kazánsorrend 1 2 3 4

Információ

Ismertetés

Kívánt berendezé- az aktuális berendezésre előírt értéket mutatja
sérték
Mért hőm.Hidr.vál- a VF1 érzékelő hőmérsékletét mutatja (a hidraulikus váltóban)
tón
Állapot

azt mutatja, hogy a fűtőberendezés melyik állapotban található (pl. fűtési üzem állapot)

Kazánsorrend

csak kaszkádok esetén
az aktuális sorrendet mutatja, amelynek megfelelően a fűtőkészülékek kapcsolása történik

7.19 táblázat Információk a C8 menüben
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7.4.8

C9 menü:Különleges funkciók beállítása

teleSWITCH különleges funkció
Ha a fűtőberendezéshez egy teleSWITCH telefonos távkapcsolat (feszültségmentes érintkezőbemenet) csatlakozik, akkor a teleSWITCH telefonos távkapcsolóval (tartozék) tetszőleges helyről egy telefonhívással átkapcsolható a csatlakoztatott fűtőkörök, melegvízkörök és a
keringetőszivattyú üzemmódja.
Különleges funkciók
teleSWITCH
HK1
HK2
HK3
Tároló
> Kihatás választás
beállítható paraméter

teleSWITCH

C9
:fCsökken-

tett
: Csökken-

tett
: Csökkentett
: Ki

Beállítási tartomány

Ismertetés

A teleSWITCH telefonos távkapcsoló üzemmódja a
HK1 ... HK15 esetén

teleSWITCH a tároló- A tárolóhoz tartozó teleSWITCH telefonos távkapcsoló üzemhoz
módja

Gyári beállítás

nincs, fűtés, ki, CsökkenAuto, Eco, Csök- tett
kentett
Nincs, Be, Ki,
Auto

KI

7.20 táblázat beállítható paraméterek a C9 menüben

Üzemmód

A telefonos távkapcsolás hatása

nincs

A telefonkapcsolat hatástalan

fűtés, Auto, Eco,
Ha a telefonos kapcsolat zárt,
Csökkentett, be, ki akkor a telefonos távkapcsolás az
aktív üzemmódról az itt beállított
üzemmódra kapcsol át.
7.21 táblázat A beállított üzemmód hatása
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Esztrichszárítás különleges funkció
Különleges funkciók
Lassú felfűtés

C9
Nap Hőmérs.
0°C
f0

HK2

Kezdő nap beállítás
> Aktiválja az Lassú felfűtés funkciót a frissen elhelyezett esztrichréteg építési előírásoknak megfelelően
történő „szárazon melegítéséhez“.
beállítható paraméter

HK2 ... HK15

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

A mindenkori fűtőkör időterve

0-29

0

7.22 táblázat Az esztrichszárítás beállítható paraméterei

Amikor az esztrichszárítás aktív, akkor az összes kiválasztott üzemmód megszakítására kerül sor.
A fűtőkészülék a fűtőkör előremenő hőmérsékletét a
külső hőmérséklettől függetlenül szabályozza egy előre
beállított program szerint.
Előremenő előírt hőmérséklet a kezdő napon 1: 25 °C
Napok száma a
funkció indítása
után
1
2

Előírt előremenő hőmérséklet
ezekre a napokra [°C]
25
30

3

35

4

40

5

45

6-12

45

13

40

14

35

15

30

16

25
10
(Fagyvédelem, szivattyú működik)
30
35
40
45
35
25

17-23
24
25
26
27
28
29

7.23 táblázat Az esztrichszárítás hőmérsékleti profilja

A szabályozó a C9 menüben mutatja az esztrichszárítás üzemmódját az aktuális nappal és a hozzá tartozó
előírt előremenő hőmérséklettel együtt.
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Az esztrichszárítás megkezdése
> A megfelelő fűtőkörhöz adja meg a Nap kezdő napot
az esztrichszárítás megkezdéséhez.
A funkció indításakor a fűtőkészülék menti az aktuális
kezdési időt. A nap váltása minden alkalommal pontosan
ebben az időpontban történik.
A Hőm. paraméter meghatározása egy belsőleg előre
megadott hőmérsékleti profillal történik. A Hőmérs.
paramétert nem lehet kézzel beállítani.
A szabályozó alapkijelzőjén a megfelelő fűtőkörnél az
Lassú felfűtés üzemmód látható.
Se 02.12.09
HK1
HK2
HK3
Tároló

15:43

-3 °C

f Fűtés

22.0 °C

Lassú felfűtés
Eco
18.0 °C
Auto
60.0 °C
VRS 620

Esztrichszárítás befejezése
A funkció befejeződik:
– automatikusan ha a hőmérsékleti profil utolsó napja
eltelik (Nap = 29)
vagy
– ha a C9 menüben a megfelelő fűtőkör kezdő napjának értékét 0-ra állítja (Nap = 0).
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7.4.9

C11 menü: Szervizadatok és hozzáférési kódok
beállítása

Szervizadatok beállítása
Szerviz
Telefon f
Szerviz
Hőmérséklet hiba
-tól
> Tel.szám beállítás

beállítható paraméter

Telefon

Szerviz

C11
:

01 . 10 . 10
Ki

Ismertetés

> Adja meg saját telefonszámát
Amikor a következő karbantartási időszak dátumának
elérése megtörténik, ez a telefonszám megjelenik az
alapkijelző 2. sorában.
> A telefonszám minden számjegyét külön kell beállítania. Max. 17 számból álló telefonszám adható meg.
A fűtőberendezésen rendszeresen karbantartást kell
végezni.
> Állítsa be a következő karbantartási időszak hónapját, napját és évszámát.
Amikor a következő karbantartási időszak dátumának
elérése megtörténik, a Karbant. felirat jelenik meg az
alapkijelző 2. sorában.

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

0 ... 9, –,
szóköz
(17-jegyű)

–

Nap:
1 ... max. 31
(hónaptól függően)
Hónap:
1 ... 12
Év:
00 ... 99

01.01.01

Hőmérséklet hiba-fel- Ha a megadott időszakaszban előremenő hőmérséklet KI, 0 ... 12 h
ismerés a következő 20 %-kal a számított előírt előremenő érték alatt
alapján
marad, akkor megjelenik egy hibaüzenet az érintett
fűtőkörre vonatkozóan.
Ha beállít egy időközt, akkor aktiválja a hőmérséklethiba-felismerést.

KI

7.24 táblázat Beállítható paraméterek a C11 menüben
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Hozzáférési kód beállítása

b

Vigyázat!
Anyagi kár veszélye a berendezés hibásan
beállított paraméterei miatt!
A fűtőberendezés kezdeti telepítése után az
1000 normál kód érvényes. Ez a normál kód a
8. menüben jelenik meg, és az üzemeltető
is elérheti.
> A C11 menüben adjon meg egy hozzáférési
kódot annak megakadályozására, hogy az
üzemeltető módosítsa a berendezés paramétereit.
> A beállított hozzáférési kódot jegyezze fel,
mert később szükség lesz rá a szakemberszintre történő belépéshez.

Kódszám
beadás
engedélyezése
Kódszám:

C11

1234
Elfogad
> kiválasztás
beállítható paraméter

Kódszám

Elfogad

f

NEM

Ismertetés

A szakemberszint hozzáférési kódjai
– A szakemberszint védett az illetéktelen beavatkozástól és a hozzáférési kód kezdeti helyes megadása után 60 percig marad engedélyezve.
– A hozzáférési kód négy számból áll, amelyek egymástól függetlenül állíthatók be.
– Rákérdez, arra, hogy menteni kívánja-e a hozzáférési kódot

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

0000 ... 9999

1000

igen / nem

NEM

7.25 táblázat Hozzáférési kódok

i

Amikor menti az új kódszámot (elfogadás =
IGEN), akkor a szakemberszint a későbbiekben csak ennek az új hozzáférési kódnak a
megadásával érhető el.

> Adjon meg egy új hozzáférési kódot.
> Jegyezze fel a hozzáférési kódot.
> Az Elfogad paraméter értékét állítsa IGEN értékre.
Az új hozzáférési kód mentése megtörtént.

i
112

Ha nem ismeri a hozzáférési kódot, akkor a
következőket teheti:
– a szabályozó újraindításával (reset) állítsa
vissza az 1000 alapkódot, vagy
– olvassa ki a hozzáférési kódot a
vrDIALOG 810 segítségével.
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7.4.10 C12 menü: Hőmérs. korrekció és a kijelző
kontrasztjának beállítása
A C12 menüben optimalizálhatja a hőmérsékleti értékek
kijelzését és a kijelző kontrasztját.
Eszközök
Hőmérs. korrekció
Külső hőmérséklet
Mért szobahőm.
Kijelző kontraszt

beállítható paraméter

C12

f 0.0 K
0.0 K
11

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

Külső hőmérséklet
Mért szobahőm.

Korrekciós érték a mért külső hőmérséklethez
Korrekciós érték a mért szobahőmérséklethez

-5.0 ... +5.0 K
-3.0 ... +3.0 K

0.0 K
0.0 K

Kijelző kontraszt

beállítható kontraszterősségek a jó olvashatóság
érdekében

0 ... 15

11

7.26 táblázat Beállítható paraméterek a C12 menüben

Ha a telepítési hely alapján a kijelzett és a tényelegesen
mért hőmérséklet között állandó különbség észlelhető,
akkor ez az eltérés a korrekciós értékkel kompenzálható.
Példa a külső hőmérsékletre:
Külső hőmérséklet kijelzése a szabályozónál:
+5°C;
mért külső hőmérséklet:
+ 7°C;
> Állítsa be a +2.0 K korrekciós értéket.
> Ennek mintájára járjon el a ténylegesen mért és a
kijelzett helyiséghőmérséklet közötti eltérések esetén
is.

7.4.11 C15 menü:Szoftver verzió ellenőrzése
A C15 menü egy tájékoztató menü, amelyben az I/O-kártya és a felhasználó csatolás szoftververziói jeleníthetők
meg.
Adatbevitel nem lehetséges. A verziószámok felismerése és kijelzése az üzembe helyezéskor automatikusan
történik.
Szoftver verzió
i/o kártya
Felh.-Csatolás

C15
2
1

4.23
4.27

A C15 menü mellett bezáródnak a telepítési segítség A1
- A7 menüi.,
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7.5

Paraméterek a telepítési segítségben

A telepítési segítség A1 ... A7 menüi a szakemberszinten találhatók a C15 menü után, és az első üzembe
helyezés után bármikor előhívhatók.
> Lelkiismeretesen ellenőrizze az előzetes beállításokat
a telepítési segítség
A1 ... A7 menüiben.

7.5.1

A1 menü: Nyelv beállítása

Ebben a menüben állítsa be a menüszövegek nyelvét.
Inst. segítség
Nyelv választás
Nyelv

A1
f HU magyar

>Nyelv választás
> Állítsa be a használni kívánt nyelvet.
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7.5.2

A2 menü: Válassza ki a hidraulikatervet

Ebben a menüben válassza ki a hidraulikatervet.
Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
Hidraulikaterv
Beállított kimenet
bővített szolárhozam

A2
f 1

LegP
BE

>kiválasztása

beállítható paraméter

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

Hidraulikaterv

Itt válassza ki a szükséges hidraulikatervet.

1-9

1

Beállított kimenet

Egy 230 V-os kapcsolóérintkezőről van szó, amely LegP/E-Stab
az E-patronon keresztüli utántöltésre illetve a
tároló elektromos felmelegítésére vagy pedig a
legionellák elleni védelemhez kapcsolóérintkezőként
használható.
Ha aktív (BE), a hőnyereség meghatározása az SP3 KI, BE
érzékelő és a HŐNYERESÉG közötti hőmérsékletkülönbséggel történik. Ekkor az SP3 érzékelőnek a
szolárkör előremenő ágán, a tároló közelében kell
lennie, és egy második szolár táplálású tároló használata nem lehetséges.
A bővített szoláris hozam észlelés megszűnik a
VPM S és VMS szolárállomásokkal kombinálva

bővített szolárhozam

LegP

KI

7.27 táblázat Beállítható paraméterek az A3 menüben
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7.5.3

A3 menü: Szolárszivattyúk konfigurálása

Ebben menüben végezze el a szolárszivattyúk konfigurálását.
A3

Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
Átfolyási mennyiség
Liter/perc
Szolár sziv. ciklus
Szolárkör-védelem
Ország
>Érték beállítás

i
i

116

f

3,5
KI
130 °C
Németország

A szolárszivattyú átfolyási mennyiségének
beállításáról az auroTHERM rendszer üzembe
helyezési útmutatójában és a szolárállomás
szerelési útmutatójában olvashat.

Ha a szabályozó egy VPM S vagy VMS szolárállomással van felszerelve, vagy ha a VOL
bemenethez egy térfogatáram-mérőegység
csatlakozik, akkor a szoláris hozam átvitele
közvetlenül a szabályozóhoz történik.

Szerelési útmutató auroMATIC 620 szabályozó 0020094394_00

A szabályozó kezelése 7

beállítható paraméter

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

Átfolyási mennyiség

– Szükséges az átfolyási mennyiség helyes beállí- 0 - 165
tása, hogy a szoláris hozamot megfelelően lehessen észlelni.
– Az átfolyási mennyiség beállítása a szolárszivattyú beállításától függ.
– A hibás beállítás a szoláris hozam hibás kiszámításához vezet.

0

Szolárszivattyú-lökés

– A felépítésből adódik némely kollektor esetében KI, BE
a hőmérsékletérzékelés mért értékének időkésleltetése, amely a szolárszivattyú-lökés funkcióval lerövidíthető.
– A kollektorhőmérséklet mért értéke aktivált szolárszivattyú-lökés funkció mellett:
Ha a hőmérséklet a kollektorérzékelőn > 25 °C és
2 K/óra mértékkel emelkedik, akkor a szolárszivattyú 15 másodpercre bekapcsol (szolárszivattyú-lökés).
Ezáltal a felmelegített szolárfolyadék gyorsabban
az érzékelőhöz jut.
– Ha a kollektor és a tároló hőmérséklete közötti
különbség meghaladja a beállított bekapcsolási
különbséget, akkor a szolárszivattyú megfelelően
hosszú ideig működik, hogy a tároló felfűtődjön
(különbségszabályozás).
– Két szolárkör csatlakoztatása esetén a szolárszivattyú-lökés funkció mindkét szolárkörre érvényes.
– A funkció mindig minden kollektormezőre végrehajtásra kerül.
– Ha a szolárberendezésből nyert hő meghaladja
KI, 110 - 150 °C
az aktuális hőigényt, (pl. minden tároló teletöltve), akkor a kollektormezőben erősen megemelkedhet a hőmérséklet.
– A védelmi hőmérséklet túllépésekor a kollektorérzékelőnél a szolárszivattyú a szolárkör (szivattyú, szelepek stb.) túlhevülés elleni védelme
érdekében kikapcsol.
– Lehűlés után a szivattyú ismét bekapcsol. Ez a
funkció minden kollektormezőre függetlenül valósul meg. VPM S és VMS kombináció esetén a
beállító paraméter nem használható. A szolárállomások saját védelmi funkcióval rendelkeznek,
amelyik mindig működik.

BE

Szolárkör-védelem

Ország

– Választéklista országokkal a szoláris naptárhoz

130 °C

Választéklista
országokkal

7.28 táblázat Beállítható paraméterek az A3 menüben
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7.5.4

A4 menü: A fűtőkészülékek konfigurálása

Az A4 menüben konfigurálja a fűtőberendezést.
Ha az automatikus rendszerkonfiguráció
– a csatlakoztatott hőtermelőt és
– kaszkádolt berendezés esetén a fokozatok számát
nem ismeri fel automatikusan, akkor állítsa be kézzel a
paramétert az A4 menüben.
Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
Fűtőkész. száma
Fűtőkész. típusa

A4
f1

modul

> kiválasztás
beállítható paraméter

A fűtőkészülékek
száma
Fűtőkész. típusa

Ismertetés

Beállítási tartomány

– Fűtőkész. száma (akkor állítható be, ha egy busz- 1 vagy 2
csatoló vagy közvetlenül csatlakoztatott eBUS
fűtőkészülék felismerése megtörtént )
– Fűtőkész. típusa (csak ha a lépcsőzetesen vezé- 1-fokozatú vagy
relt fűtőkészülékek felismerése megtörtént: pl.
2-fokozatú
egy VR 31 vagy
eBUS fűtőkészülék segítségével)

Gyári beállítás

1

1-fokozatú

7.29 táblázat Beállítható paraméterek az A4 menüben
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7.5.5

A5 menü: Elsőbbség és kaszkádparaméterek
beállítása

Az A5 menüben határozza meg, hogy a melegvíz-készítésnek vagy a fűtésnek van-e elsőbbsége.
Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
Elsőbbség

Kaszkádolás esetén a kijelzőn a következő paraméterek
láthatók:

A5
f NEM

Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
elzárószelep
Szétválasztó kapcs.
Kazán sorrendcsere

A5
f NEM

NEM
KI

> kiválasztás
> kiválasztás

beállítható paraméter

Ismertetés

Beállítási
tartomány

Gyári
beállítás

Elsőbbség

Az elsőbbség leválasztó kapcsolásként működik egy önálló fűtőkészülék esetében. A tároló hidraulikusan közvetlenül kapcsolódik a
fűtőkészülékhez.
Önálló fűtőkészülék esetén a tároló ugyancsak hidraulikusan közvetlenül kapcsolódik a fűtőkészülékhez. A tárolótöltés előnnyel rendelkezik a fűtési üzemmel szemben, a fűtőkör igénye ilyenkor nem teljesíthető. A tárolótöltés idején a belső háromutas szelep, illetve a
fűtőkészülék töltőszivattyúja kap vezérlést. Ez a paraméter csak
akkor jelenik meg, ha nem kerül sor kaszkádolás észlelésére és a
kiválasztott hidraulikaterv megengedi az elsőbbségi kapcsolást.

igen /
nem

NEM

elzárószelep

Nagy víztartalmú kazánok esetén nincs szükség hidraulikus váltóra.
Kaszkádok esetén a nem aktív kazánok egy leválasztó szeleppel
különíthetők el az aktív kazánoktól. A szelep a kazánelektronika
kazánszivattyújához csatlakozik. A fő kazán szelepének ilyen esetben mindig vezéreltnek kell lennie, különben a hőleadó szivattyúk a
szelepek ellen dogoznak.

igen /
nem

NEM

Szétválasztó kapcs.

Az IGEN beállítás szükséges, ha egy kaszkádban a tároló a kaszkádban az utolsó fűtőkészülékhez csatlakozik közvetlenül hidraulikusan,
nem pedig a gyűjtőnél a hidraulikus váltó mögött. Ekkor a készülék
tárolótöltés közben a kaszkádról „leválasztásra" kerül, és feltölti a
tárolót, miközben a kaszkád többi készüléke tovább kezelhetik a
fűtőkört. A tárolótöltés idején a belső háromutas szelep, illetve a
fűtőkészülék töltőszivattyúja kap vezérlést. Ez a paraméter csak
kaszkádolás esetén jelenik meg és akkor, ha a kiválasztott hidraulikaterv megengedi a szétválasztó kapcsolást.

igen /
nem

NEM

Kazán sorrendcsere

Ha a kaszkádban több azonos típusú fűtőkészülék található, akkor a
készülékek üzemidejét ezzel a funkcióval egyenlően kell elosztani. A
szabályozó összegzi azokat az időket, amelyekben minden egyes
fűtőkészüléket vezérel (vezérelt órák). A szabályozó naponta éjfélkor ellenőrzi, hogy a vezérelt órák különbsége 100 alatt van-e, és
ebben az esetben átcsoportosítja a fűtőkészülékeket.

BE/KI

KI

7.30 táblázat Beállítható paraméterek az A5 menüben

> A paramétereket a fűtőberendezésnek megfelelően
állítsa be.
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7.5.6

A6 menü: Felhasználási mód beállítása

Az A6 menüben konfigurálhatja az összes csatlakoztatott fűtőkört azok alkalmazásának megfelelően.
Inst. segítség
Rendszer konfiguráció
HK1
f Égő kör
HK2
Kevert kör
Tároló

A6

Tároló-feltöltő
kör

> kiválasztás

beállítható paraméter

HK1
HK2 ... HK15

Tároló

Ismertetés

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

– HK 1 alkalmazási módja
– HK2 ... HK15 fűtőkör alkalmazási módja

Égőkör, kikapcsolva
Égőkör, illetve keverőszelepes
kör/állandó érték/visszat.hőm.
em./
Tárolótöltő kör/kikapcsolva

Égő kör

Tárolótöltő kör, kikapcsolva

Tárolótöltő kör

– Tároló alkalmazási módja

Kevert kör

7.31 táblázat Beállítható paraméterek az A6 menüben

A fűtőkörök alkalmazási módjától függően a menükben
már csak azok az értékek és paraméterek jelennek meg,
amelyek jelentőséggel bírnak a kiválasztott fűtőkörfajtára nézve.
A keverőszelepes körök esetében a következő beállítások lehetségesek:
– Kevert kör:
Padlókör vagy radiátorkör keverőszelepes körként,
– Kötött érték:
A keverőszelepes kör egy kötött értékre szabályozódik,
– Visszatérő vezeték utánfűtése:
a fűtőkazán korrózió elleni védelme érdekében a harmatpont hosszabb időn keresztül történő el nem
érése révén (hagyományos hőtermelők és nagy vízkapacitású berendezések esetén),
– Tárolótöltő kör:
Egy további ivóvíz-tároló szabályozása
– kikapcsolva:
ha ez a kör nincs használatban.
– Kiiktatja a kör paramétereit
– az előírt előremenő hőmérséklet kiszámítása nem
történik meg a kikapcsolt körhöz.

120
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7.5.7

A7 menü: Érzékelők és szelepek kiválasztása
és ellenőrzése

Az A7 menüben végezhető el a működtetők és érzékelők kiválasztott komponenseinek tesztelése és a szolárkör szivattyújának bekapcsolása.
Inst. segítség
Rendszerelemek
Működtető
Érzékelő
Hőtermelő
Szolár légtel.
> választás

A7
f VRS 620

KI
VF1

60°C
KI
0 perc

beállítható paraIsmertetés
méter

Rendszerelemek

Működtető

Beállítási tartomány

Gyári
beállítás

> Válassza ki az egyik csatlakoztatott komponenst, és ennek
a komponensnek az estében végezzen működtető/érzékelő
tesztelést.
– a kiválasztott komponenseket mutatja

VRS 620
VR 60, VR 31, VIH-RL,
VRS
VPM S, VMS, VM W ...
620
(a csatlakoztatott komponensek szerint)
KI, LP/UV1, ZP, HK1-P,
– Szelepek nyitása és zárása
HK2 FEL, HK2 LE, HK2-P,
– Az állapot nem állítható be
HK3 FEL, HK3 LE, HK3-P,
> Vezérelje közvetlenül a kiválasztott komponensek működ- KP/AV, C1/C2 ...
tetőit például:
(a kiválasztott kompoKI
– egy keverő FEL irányba mozgatásához és annak ellenőr- nensek szerint)
zéséhez, hogy a keverő körben megfelelően zárt-e,
– egy szivattyú vezérléséhez és annak ellenőrzéséhez,
hogy a szivattyú elindult-e...
Csak a vezérelt működtető aktív, a többi működtető eközben
„kikapcsolt“ állapotban van

Érzékelő
– a kiválasztott érzékelőtől jobbra a mért mérési értéket
mutatja
– A mérési érték nem állítható be
> A kiválasztott komponensekhez olvassa ki az érzékelők
mérési értékeit és ellenőrizze, hogy az érzékelő biztosítja-e
a várt értéket (hőmérséklet, nyomás, átfolyás ...).

VF1, VF2, VF3, TR, SP, AF
...
SP1
(a kiválasztott komponensek szerint)

Hőtermelő
– A hőtermelő kiválasztása
KI, WE 1 - 6
> Helyezze üzembe a kaszkád minden egyes fűtőkészülékét
és ellenőrizze, hogy a komponensek huzalozása működik-e.
Szolár légtelenítése

– Itt lehet a szolárköri szivattyút egy beállított időszakhoz
0 perc - 600 perc
aktiválni, a légtelenítésnek a szabályozótól függetlenül történő végrehajtásához.
– Fontos tudnivaló: VPM S és VMS kombináció esetén ez a
funkció nem támogatott, mivel mindkét szolárállomás
folyamatosan légtelenítést végez.

KI

0 perc

7.32 táblázat Beállítható paraméterek az A7 menüben
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7.6

> Ehhez kövesse a Kezelési folyamat szervizfunkciók
esetén című részben foglaltakat (¬ 7.7.1 fejezet)

Kilépés a szakemberszintről

Kb. 60 perc elteltével a szakemberszint automatikusan
bezáródik. Bármikor megtekintheti a berendezésspecifikus paramétereket a szakemberszinten.
7.7

Szervizfunkciók

7.7.1

Kezelési folyamat szervizfunkciók esetén

A szervizfunkciók a szakember és a kéményseprő számára állnak rendelkezésre.
A szervizfunkciók bármikor, bármelyik kijelzőről behívhatók.
Amikor behívja a szervizfunkciókat, akkor mindig egy
lineáris kezelési folyamatot kell végrehajtania:
> Aktiválja a kéményseprő
funkciót a és beállítók
egyszeri, egyszerre történő
megnyomásával
> Aktiválja a kézi üzemmódot a
és beállító egységek egyszeri, egy időben történő
megnyomásával
> Fejezze be a szervizfunkciókat a és beállító egységek
egyszeri, egy időben történő
megnyomásával

7.7.2

Kéményseprő funkció

15:43

Kéményseprő állás
aktiválva
Hőtermelő

i
i

Az alkalmazott hőtermelőtől függően történik a fűtőkészülékek vezérlése.
Moduláló hőtermelők esetén a szabályozó minden csatlakoztatott fűtőkészüléket lekapcsol, és azokat közvetlenül a fűtőkészüléken (a kéményseprő üzemhez rendelkezésre álló kapcsolóval) kell működtetni.
> Vegye figyelembe a fűtőkészülék útmutatóit.
Kapcsoló fűtőkészülékek esetén a hőtermelők vezérlése
a szabályozó 1. fokozatával/2. fokozatával vagy a VR 31
tartozékkal történik.
Ha több hőtermelő van csatlakoztatva, akkor azok a
Hőtermelők kijelzésen választhatók ki.
> A csatlakoztatott fűtőkészülékeket egymás után
helyezze üzembe.
A kéményseprő üzemmód közben a szabályozó a csatlakoztatott fűtőköröket önállóan helyezi üzembe. A szabályozó azzal a fűtőkörrel kezdi, amelyik a legmagasabb
beállított hőmérséklettel rendelkezik. A hőleadás függvényében további fűtőkör kerül bekapcsolásra. A kapcsolási kritérium az előremenő hőmérséklet.
Ha az előremenő hőmérséklet már csak 10 K értékkel
alacsonyabb, mint a kazán maximális hőmérséklete,
akkor a hőleadás biztosítására bekapcsolásra kerül a
következő fűtőkör.

7.7.3

A kéményseprő funkció a kibocsátásméréshez szükséges.
Se 02.12.09

A berendezés a beállított időprogramtól és a külső
hőmérséklettől függetlenül 20 percre működésbe lép.

-3 °C

Kézi üzem

A kézi üzemmód a berendezés működésének ellenőrzéséhez szükséges.
Se 02.12.09

15:43

-3 °C

Kézi üzem
aktiválva
f1

A hőtermelő kiválasztása (szürke színű) csak
a kapcsolt fűtőkészülékek esetében lehetséges.

i

A kéményseprő állás aktiválásának és befejezésének leírását a Kezelési folyamat szervizfunkciók esetén című rész tartalmazza.

Ebben az üzemmódban a rendszer összes szivattyúja
illetve a fűtőkészülékek is vezérlésre kerülnek. A keverők az utolsó pozíciójukban maradnak.

A kézi üzemmód aktiválásának és befejezésének módjáról a Kezelési folyamat szervizfunkciók esetén című részben olvashat.

> Aktiválja azt a kéményseprő üzemmódot, amelyben a
kéményseprő funkciót aktiválja.
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7.8

Különleges funkciók aktiválása

A különleges funkciókat az alapkijelzésből hívja elő.
Se 02.12.09
HK1
Etage1
Tároló
Szolár

15:43

-3 °C

f Fűtés

22.0 °C
18.0 °C
60.0 °C

Eco
Auto
Auto
VRS 620

A három különleges funkció
– Takarékfunkció
– Partifunkció
– 1x HMV felfűtés
egymás után, menü szerűen vannak elrendezve.
> Nyomja meg (egyszer, kétszer
vagy háromszor) a bal oldali
beállító egységet , amíg a
kívánt különleges funkció meg
nem jelenik.
Takarékfunkció:
Ha a menü megjelenik, akkora takarékfunkció aktív.
Se 02.12.09

15:43

Takarék prog. aktív
vége

-3 °C

f

18:30

VRS 620
beállítható paraméIsmertetés
ter

Takarék prog.
aktív

vége

Beállítási tartoGyári beállítás
mány

–
A takarékfunkció lehetővé teszi, hogy egy időablakon belül a
fűtőberendezést egy meghatározott időpontig a csökkentési
hőmérsékletre szabályozza be.
A partifunkció csak azokat a fűtőköröket, illetve melegvíztároló
köröket érinti, amelyek Auto vagy ECO üzemmódban vannak.
következő telIdő, ameddig a takarékfunkciónak be kell fejeződnie
> Adja meg azt az időt, amikor a takarékfunkciónak be kell feje- jes óra
ződnie.

–

aktuális idő 10
percre kerekítve

7.33 táblázat Takarékfunkció
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A beállítót óra érték elérésekor a takarék funkció automatikusan befejeződik és a szabályozó átvált az alapkijelzésre.
Takarék funkció megszakítása
> Nyomja meg háromszor a bal oldali beállító egységet
.
A szabályozó befejezi a takarék funkciót és alapkijelzésre vált.

1x HMV felfűtés
Se 02.12.09
15:43
Helyiséghőmérséklet

-3 °C
21 °C

1x HMV felfűtés
aktiválva
VRS 620

Partifunkció:
Se 02.12.09
15:43
Helyiséghőmérséklet

-3 °C
21 °C

Ha a menü megjelenik, akkor az 1x HMV felfűtés aktív.
– az aktuális időprogramtól függetlenül lehetővé teszi a
melegvíz-tároló egyszeri feltöltését
– beállítások nem lehetségesek

Parti funkc. aktív

VRS 620
Ha a menü megjelenik, akkor a partifunkció aktív.
– beállítások nem lehetségesek
a fűtés- és melegvízidők a következő lekapcsolási időponton túl hatnak a fűtés következő kezdetéig, azaz a
fűtés tulajdonképpeni beállításai rövid ideig nem lesznek
érvényben.
A partifunkció csak azokat a fűtőköröket, ill. melegvíztároló köröket érinti, amelyek Auto vagy ECO üzemmódban vannak.

Ha a tárolóban lévő víz felmelegszik a beállított hőmérsékletre, akkor a funkció automatikusan befejeződik, és
a szabályozó automatikusan átvált alapkijelzésre.

i

A melegvíz hőmérsékletét a szakember állítja
be a fűtőberendezés üzembe helyezésekor.

Egyszeri tárolófeltöltés megszakítása
> Nyomja meg egyszer a bal oldali beállító egységet .
A szabályozó befejezi az 1x HMV felfűtés funkciót és
átvált az alapkijelzésre.

> Ellenőrizze, hogy a fűtőkör és a melegvíz-tároló Auto
vagy Eco üzemmódba van-e állítva.
Ha egyik üzemmód sincs beállítva, akkor állítsa be az
Auto vagy az Eco üzemmódot (¬ 7.3.1 fejezet).
Amikor az utolsó fűtőkör ismét elkezd melegedni (váltás
csökkentésről melegítésre), akkor a partifunkció automatikusan befejeződik, és a szabályozó átkapcsol az
alapkijelzésre.
A partifunkció megszakítása
> Nyomja meg kétszer bal oldali beállító egységet .
A szabályozó befejezi a partifunkciót és alapkijelzésre
vált.
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8

A készülék átadása az
üzemeltetőnek

A szabályozó üzemeltetőjének megfelelő oktatásban kell
részesülnie a szabályozó kezeléséről és működéséről.
> Adja át az üzemeltetőnek megőrzésre a neki szánt
útmutatókat és készülék-dokumentumokat.
> Az üzemeltetővel együtt olvassa végig a kezelési
útmutatót, és válaszoljon minden kérdésre.
> Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a biztonsági tudnivalókra, amelyeket annak be kell tartania.
> Hívja fel az üzemeltető figyelmét arra, hogy az útmutatókat a készülék közelében kell tartani.
> Tájékoztassa az üzemeltetőt arról, hogy ha a szobahőmérséklet-korrekció aktiválva van, akkor abban a
helyiségben, amelyben a szabályozó található, minden fűtőtestszelepnek nyitva kell lennie.
> Tájékoztassa a készülék üzemeltetőjét a fagy és a
legionellák elleni védelmi intézkedésekről.
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9 Zavarelhárítás

9

Zavarelhárítás

b

9.1

9.3

Vigyázat!
Anyagi kár szakszerűtlen változtatások
miatt!
A szakszerűtlen módosítások a szabályozó
vagy a fűtőberendezés károsodásához vezethetnek.
> A szabályozó vagy a fűtőberendezés egyéb
részeinek módosításait vagy javításait csak
elismert szakemberrel végeztesse.

Hibatároló

Karbantartási üzenet

Karbantartási üzenet hívja fel az üzemeltető figyelmét a
fűtőberendezés szükséges karbantartására.

i

Ha a szabályozón a C11 menüben a szerviz
telefonszáma és a következő karbantartási
dátum megadására sor került, akkor a menü
leírására szolgáló sorban a Karbant. karbantartási üzenet és a telefonszám látható.

Se 02.12.09
Karbant.
HK1
Etage1
Tároló
Szolár

A szabályozó képes bizonyos hibaüzenetek megjelenítésére.
Ide tartoznak:
– Üzenetek, amelyek a kommunikáció hiányát jelzik a
rendszer egyes komponenseivel,
– a hőtermelőre vonatkozó karbantartási utasítások,
– Érzékelőhibák, valamint egy
– üzenet, ha az előírt érték elérése egy meghatározott
idő után sem történik meg.
A hibakijelzések mindig a legmagasabb prioritásúak.
Ha a fűtőberendezésben zavar jelentkezik, akkor a szabályozó automatikusan megjeleníti a megfelelő hibaüzenetet szöveges formában.

Az utolsó 10 hiba egy hibatárolóban kap helyet.
A hibatároló tartalma a vrDIALOG 810 segítségével
olvasható ki.

9.2

Hibaüzenetek

15:43

-3 °C

f Fűtés

22.0 °C
18.0 °C
60.0 °C

Eco
Auto
Auto
VRS 620

Se 02.12.09
15:43
Fűtőkész. Kapcsolat hiba
f Fűtés
HK1
Etage1
Eco
Tároló
Auto
Szolár
Auto
VRS 620

-3 °C
22.0 °C
18.0 °C
60.0 °C

A hibaüzenet mindaddig látható, amíg a hiba elhárítása
meg nem történik.
> Vegye figyelembe a hőtermelő útmutatójában ismertetett diagnózisüzeneteket.
> A vrDIALOG 810 szoftverrel jelenítse meg a hibaelőzményeket.

i
9.4

Több üzenet esetén a kijelző 2 másodpercenként kapcsol át a következő üzenetre.

A hibakódok áttekintése

Példa egy hibaüzenetre:
Se 02.12.09
15:43
Fűtőkész. Kapcsolat hiba
f Fűtés
HK1
Etage1
Eco
Tároló
Auto

-3 °C
22.0 °C
18.0 °C
60.0 °C

VRS 620
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Zavarelhárítás 9

Hibaszöveg

A hiba oka

VR 60 (4) Kapcsolat hiba
vagy
Fűtőkész. Kapcsolat hiba

A VR 60 keverőmodulhoz nincs
kapcsolat a beállított 4. buszcímen
keresztül.
A kijelzett adatok:
– az érintett komponensek
– a nem elérhető címek
– a kommunikáció megszakadására vonatkozó utalás
– a buszkábel nincs csatlakoztatva
– nincs hálózati feszültség,
– a komponensek hibásak.

Fűtőkészülék hiba

Egy fűtőberendezés az eBUS
segítségével zavart jelez
Lásd a fűtőberendezés útmutatóját

VRS 620 VF1-kiesés
VR60 (4) VFa Kiesés,
VIH-RL T1 érzékelő hiba,
VPM W (1) T1 érzékelő hiba,
...

Meghibásodott a VF1 előremenő
érzékelő.
A kijelzett adatok:
– az érintett komponensek
– az érintett érzékelő a ProE-csatlakozóvezeték megjelölésével
Lehetséges okok:
– megszakítás ???
– az érintett érzékelők rövidzárlata.

HK2 Hőmérséklet-hiba

A HK2 fűtőkör előírt értékének
elérése egy meghatározott idő
után sem történt meg.
Ennek az időnek a beállítása a C11
menüben történik:
„Hőmérséklet hiba -tól“ paraméter;
Beállítási tartomány: KI /0 - 12 h
Gyári beállítás: KI.

Egy VIH-RL melegvíz-tárolóval kombinálva a következő hibák
kijelzése lehetséges:
Árammal működő anód
hibája

A VIH-RL árammal működő anódjának felügyelete egy hibát állapított meg.

VIH-RL vízkövesedés WT

A VIH-RL elektronikája megállapította, hogy a hőcserélőn karbantartást kell végezni.

9.1 táblázat Hibakódok és hibaokok

További hibakódok és a hibaokok és intézkedések leírásai a fűtőberendezés alkotóelemeinek útmutatóiban
találhatók.
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10 Üzemen kívül helyezés
10.1

A szabályozó ideiglenes üzemen kívül
helyezése

calor

1

10.2

A szabályozó üzemen kívül helyezése

e
b

10.1 ábra A szabályozó be-/kikapcsolása

Veszély!
Életveszély az áramvezető csatlakozások
miatt!
A hálózati kapcsoló az áramellátást nem kapcsolja le teljesen.
> Az áramellátást kapcsolja le a készüléken
végzendő munkák megkezdése előtt.
> Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás
ellen.
Vigyázat!
Fagyás miatti anyagi kár!
A fagyvédelmi funkció csak akkor aktív, ha a
szabályozó bekapcsolt állapotban van.
> Biztosítsa, hogy a szabályozó üzemen kívül
helyezése nem okoz anyagi károkat a fűtőberendezés vonatkozásában.

Jelmagyarázat
1 Billenőkapcsoló

A szabályozó kikapcsolása előtt:
> Állítsa a billenőkapcsolót (1) a 0 pozícióba a szabályozó kikapcsolásához.

i

Ha a fűtőberendezése külső érzékelője nem
kap DCF-jelet, akkor a szabályozó bekapcsolása után az órát és a dátumot kézzel kell
beállítani.

> Ügyeljen az alapadatok helyes beállítására az időprogramok és a távollét program megfelelő működése, valamint a következő karbantartási időszak
ellenőrzésének fenntartása érdekében.

i

Ha a fűtőberendezést üzemen kívül helyezi,
akkor ehhez vegye figyelembe a fűtőberendezés és a komponensek útmutatóit.

> Helyezze üzemen kívül a fűtőberendezést.
> Kapcsolja le a fűtőkészülék áramellátását.
> Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás ellen.
A szabályozó kikapcsolása
> Állítsa a billenőkapcsolót (1) a 0 pozícióba a szabályozó kikapcsolásához (¬ 10.1 ábra).
> Válassza le a szabályozót az elektromos hálózatról.
> Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás ellen.

A folyamat a továbbiakban a szabályozó felállítási
helyétől függ.
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Ha a szabályozó falra szerelve működik:

e

Veszély!
Életveszély az áramvezető csatlakozások
miatt!
A hálózati kapcsoló az áramellátást nem kapcsolja le teljesen.
> Az áramellátást kapcsolja le a készüléken
végzendő munkák megkezdése előtt.
> Biztosítsa az áramellátást visszakapcsolás
ellen.

Ha a szabályozó a távkapcsoló készülékben található:
> Szerelje le a távkapcsoló készülék házának fedelét.
> Óvatosan vegye le a szabályozót a fali csatlakozóról.
> Távolítsa el a csatlakozókábelt.
> Adott esetben távolítsa el a fali csatlakozót.
> Szükség esetén tömítse el a furatokat a falban.

10.3

A szabályozó ártalmatlanítása

A szabályozó és annak tartozékai nem tekinthetők háztartási hulladéknak.
A régi készüléket és az esetleges tartozékokat szakszerűen ártalmatlanítsa.

1

2

10.2. ábra A fali alaplap kinyitása
Jelmagyarázat
1 Csavar
2 Burkolatfedél

A ház fedele egy részből áll.
> Lazítsa meg a fali alaplap felső oldalán lévő csavart
(1).
> Hajtsa lefelé a ház fedelét (2). Akassza ki és vegye le
a fedelet.
> Húzza le a szabályozót (1) a fali alaplapról (2).
Ehhez dugjon be egy csavarhúzót mindkét pattintófülbe (¬ 10.2 ábra).
> Lazítsa meg és távolítsa el az eBUS-vezetéket a szabályozó kapocslécéről.
> Lazítsa meg és távolítsa el a külső érzékelő kábelét.
> Csavarozza le a fali alaplapot a falról.
> Szükség esetén tömítse el a furatokat a falban.
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11 Újrafeldolgozás és ártalmatlanítás

11

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

Mind a Vaillant autoMATIC 620 típusú szabályozója,
mind pedig a hozzá tartozó szállítási csomagolás messzemenően újrahasznosítható nyersanyagokból készül.
A szabályozó ártalmatlanítása
A szabályozó és annak tartozékai nem tekinthetők háztartási hulladéknak. Gondoskodjon róla, hogy az elhasználódott készülék és esetleges tartozékok ártalmatlanítása szabályszerűen történjen.
A csomagolás ártalmatlanítása
A szállítási csomagolás ártalmatlanítását bízza a készülék szerelését végző szakipari cégre.
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12 Garancia és vevőszolgálat
12.1

Gyári garancia

A készülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek szerinti gyári garanciát biztosítunk. A készülék ütembe
helyezését csak a Vaillant Márkaszerviz vagy erre feljogosított Vaillant partnerszervizek, illetve szakiparosok
végezhetik el. Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem feljogosított szerviz végzett munkát, vagy a
termékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek
be, illetve ha a karbantartást nem rendszeresen, vagy
nem szakszerűen végezték el! A felszerelést, a szerelés
átvételét, az ütembe helyezést és a beszabályozást a
garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen dokumentálni kell. A szerelési utasítás figyelmen kívül hagyása
miatt bekövetkező károkért nem vállalunk felelősséget!

12.2

Vevőszolgálat

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant
központi képviseletéhez, amely saját márkaszervizzel és
szerződött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem a Vaillant
Márkaszerviz vagy a javításra feljogosított Vaillant Partnerszerviz végzett munkát, illetve ha a készülékbe nem
eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be!
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13

Műszaki adatok

A VR 10 érzékelőértékei
(előremenő, visszatérő, tároló és hozam érzékelő)
MértékegyÉrték
ségek

Üzemi feszültség
A szabályozó teljesítménye
Kimeneti jelfogó érintkezőterhelése
(max.)
Max. összáram
Legrövidebb kapcsolási távolság
Működési tartalék
Megengedett környezeti hőmérséklet,
max.
Az érzékelők üzemi feszültsége

V AC/Hz
VA

230 / 50
4

A

2

A
perc
perc

6,3
10
15

°C

40

V

5

- érzékelővezetékek

mm2

0,75

- 230 V-os csatlakozóvezetékek

mm2

1,50

– magasság

mm

292

– szélesség

mm

272

– mélység

mm

Minimális keresztmetszet

A fali alaplap méretei

74

Védettség

IP 20

A szabályozó védelmi osztálya

I

Környezetszennyezés mértéke

Normál

Hőmérséklet °C-ban

R kOhm-ban

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

5,363
4,238
3,372
2,700
2,176
1,764
1,439
1,180
0,973
0,806
0,671
0,562
0,473
0,399
0,339
0,288
0,247

13.2 táblázat A VR 10 érzékelőértékei

A külső érzékelő

13.1 táblázat Műszaki adatok
Hőmérséklet °C-ban

R kOhm-ban

-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40

2,167
2,076
1,976
1,862
1,745
1,619
1,494
1,387
1,246
1,128
1,02
0,92
0,831
0,74

13.3 táblázat A külső érzékelő értékei
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Műszaki adatok 13

A VR 11 kollektorérzékelő értéke
Hőmérséklet °C-ban

R kOhm-ban

15

15,694

20

12,486

25

10,000

30

8,060

35

6,535

40

5,330

45

4,372

50

3,605

55

2,989

60

2,490

65

2,084

70

1,753

75

1,481

80

1,256

85

1,070

90

0,916

95

0,786

100

0,678

105

0,586

110

0,509

115

0,443

120

0,387

13.4 táblázat A VR 11 érzékelőértékei
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13 Műszaki adatok

13.1

Gyári beállítások

A gyári beállítások beállítása, illetve szükség esetén visszaállítása csak a szakemberszinten lehetséges.
Menü Megjelenített menüszöveg
C2

C4

C5

C6

C7

C8
C8

C9
C9
C11

C11
C12

Beállítható paraméter *)

Fűtőköri paraméter
(¬ 7.4.1 fejezet)

5 - 30 °C
0,1 - 4
5 - 50 °C
0 - 30 perc
15 - 90 °C
15 - 90 °C
0 - 300 perc
nincs/Visszacsat. van/Termosztát
5 - 90 °C
5 - 90 °C
5 - 50 °C
15 - 60 °C
0 - 120 perc
0 - 15 perc
Ki/Be
Ki, Hé, Ke, ...Va, Hé-Va
00:00 - 24:00

Gyári beállítás
15 °C
1,2
21 °C
0 perc
15 °C
75 °C/ 90 °C
0 perc
nincs
65 °C
65 °C
21 °C
30 °C
0 perc
5 perc
Ki
Ki
04:00

20 – 99 °C
2 - 25 K
1 – 20 K
1-2 - 2-1
Nem/Igen

90 °C
12 K
5K
1-2
Nem

Be/Ki
Be/Ki
0 - 99 °C

Ki
Ki
0 °C

0 - 120 perc
0 - 23 h
KI, -25 ... 10°C
0 - 15 K
1 - 20 K
15 - 90 °C
1-8
1 - 60 perc
1 - 60 perc
Ki/BE

15 perc
1h
KI
0K
8K
15 °C
1
5 perc
5 perc
Ki

nincs, fűtés, ki, Auto, Eco, Csökkentett
nincs, be, ki, Auto
0 - 29

Csökkentett
KI
0

0 - 9 (17-jegyű)
Dátum
KI, 0 - 12 h

–
1.1.2003
KI

Beállítási tartomány

Csökkentési hőmérséklet
fűtési görbe
K.hőm.függő lekapcs.
Sziv.blokk idő
FK min. hőmérséklet
FK max. hőmérséklet
Max. előfűtési idő
Szobahőm.visszacsat.
Áll.előrem.hőm.-nap
Áll.előrem.hőm.-csök
K.hőm.függő lekapcs.
Kívánt visszat. hőm.
Tárolótöltő kör paraméterei
Utántöltés-késleltetés
(¬ 7.4.3 fejezet)
Feltöltőszivattyú-utánfutás
Párhuzamos töltés
Legionellák elleni védelem
Legionellák elleni védelem kezdete
Maximális tárolóhőmérsékletek
Maximális hőmérséklet
(¬ 7.4.4 fejezet)
Bekapcsolási különbség
Kikapcsolási különbség
Főtároló
A szolárkörök beállításai
Szolársziv.-k üz.idő visszaállí(¬ 7.4.5 fejezet)
tása?
ED-vezérlés
Fagyvédelmi funkció
Minimális hőmérséklet (szilárdtüzelésű kazán, szolárkör)
Az egész rendszerre érvényes para- Max. előlekapcsolás
méterek
Fagyvéd. késlelt.
(¬ 7.4.6 fejezet)
Konst.fűtés
Hőmérséklet-emelkedés
Hőtermelő paraméterei
Kazánhiszterézis
(¬ 7.4.7 fejezet)
FK min. hőmérséklet
HMV kezdő-teljesítmény
Hőtermelő:
Bekapcsolás-késleltetés
Kaszkád paraméter
Kikapcsolás-késleltetés
(csak kaszkád berendezés esetén) Kazán sorrendcsere
(¬ 7.4.7 fejezet)
teleSWITCH különleges funkció
teleSWITCH a HK1 ... HK15 esetén
(¬ 7.4.8 fejezet)
teleSWITCH a tárolóhoz
Esztrichszárítás különleges funkció HK2 ... HK15 időterv
(¬ 7.4.8 fejezet)
Szerviz
Szakember telefonszáma
(¬ 7.4.9 fejezet)
Karbantartási időszak
Hőmérséklethiba-felismerés a
következő alapján
Kódszám beadás megváltoztatása Kódszám
(¬ 7.4.9 fejezet)
Eszközök
Hőmérs. korrekció:
(¬ 7.4.10 fejezet)
Külső hőmérséklet
Mért szobahőm.
Kijelző kontraszt

0000 ... 9999
-5 ... +5 K
-3 ... +3 K
0 - 16

0K
0K
11

13.5 táblázat Gyári beállítások
*) Az, hogy a menüben ténylegesen mely paraméterek jelennek
meg, a csatlakoztatott komponensektől és a beállításoktól függ.
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Műszaki adatok 13

Menü Megjelenített menüszöveg
A1
A2

Beállítási tartomány

Gyári beállítás

1-9
LegP/E–Stab
KI, BE

1
LegP
KI

Átfolyási mennyiség
Szolár sziv. ciklus
Szolárkör-védelem
Fűtőkész. száma
Fűtőkész. típusa

0 - 165
KI, BE
KI, 110 - 150 °C
1 vagy 2
1-fokozatú vagy 2-fokozatú

0
BE
130 °C
1
1-fokozatú

Elsőbbség
Zónaszelep
Szétválasztó kapcs.
Kazán sorrendcsere
HK1
HK2 ... HK15

IGEN/NEM
IGEN/NEM
IGEN/NEM
KI/BE
Égőkör, kikapcsolva
Égő-, illetve keverőkör/Kötött érték/Visszat.hőm.em./Tárolótöltő kör/kikapcsolva
Tárolótöltő kör/, kikapcsolva

NEM
NEM
NEM
KI
Égőkör
Kevert kör

Beállítható paraméter *)

Inst. segítség A1
Nyelv
Nyelv kiválasztása (¬ 7.5.1 fejezet)
Hidraulikaterv kiválasztása
Hidraulikaterv
(¬ 7.5.2 fejezet)
Beállított kimenet
bővített szolárhozam

A3

Szolárszivattyúk konfigurálása
(¬ 7.5.3 fejezet)

A4

Inst. segítség
Rendszerkonfiguráció
(¬ 7.5.4 fejezet)

A5

Inst. segítség
Rendszerkonfiguráció
(¬ 7.5.5 fejezet)

A6

Inst. segítség
Rendszerkonfiguráció
(¬ 7.5.6 fejezet)

tároló
A7

Érzékelők és szelepek kiválasztása
és
ellenőrzése
(¬ 7.5.7 fejezet)

Tároló
töltőkör
VRS 620

Komponensek

VRS 620, VR 60, VR 31, VIH-RL, VPM S,
VMS, VM W ...
a csatlakoztatott komponensek szerint )

Működtető

KI, LP/UV1, ZP, HK1-P, HK2
BE, HK2 KI, HK2-P, HK3 BE,
HK3 KI, HK3-P, KP/AV, C1/C2 ...
a kiválasztott komponensek szerint)

KI

Érzékelő

VF1, VF2, VF3, TR, SP, AF ...
a kiválasztott komponensek szerint)

SP1

Hőtermelő

KI, Hőterm. 1 - 6

KI

Szolár légtelenítés

0 perc - 600 perc

0 perc

13.5 táblázat Gyári beállítások (folytatás)
*) Az, hogy a menüben ténylegesen mely paraméterek jelennek
meg, a csatlakoztatott komponensektől és a beállításoktól függ.
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13 Műszaki adatok

Menü Menü
Megnevezés

1

2

3

4

5

7

8

Alapadatok
(¬ 7.3.2
fejezet)

Szoláris
hozam
(¬ 7.3.3
fejezet)
Időprogramozás
(¬ 7.3.4
fejezet)

beállítható
üzemelési érték

Megjegyzés

Dátum
Napok
Idő
Nyári/téli időszámítás átállítása
Szoláris hozam
értékének visszaállítása

Nap, hónap, év kiválasztása;
Óra, perc kiválasztása

Mértékegység Min.
érték

Max. Lépésérték távolság/
Kiválasztási lehetőség

Auto/Ki
Az előzmények grafikus
kijelzése nem változik

Napok/Napok blokkja
(pl. H - P) kiválasztása
1 Idő indítása/vége Naponként/blokkonként
2
három időablak áll ren3
delkezésre
Távolléti prog- Távolléti időszak
Kezdés nap, hónap, év
ram a teljes
időtartama
beállítása;
rendszerre
Befejezés nap, hónap,
(¬ 7.3.5
év beállítása
fejezet)
Távolléti időszak
Előírt helyiség-hőmérkívánt értéke
séklet beállítása a távolFűtés
léti időszakra
HK1
Csökkentési hőmér- Csökkentési hőmérsékparaméterek
séklet
let meghatározása az
(¬ 7.3.6
időablakok közötti időfejezet)
szakokra
Fűtési görbe
Előremenő hőmérséklet
szabályozása a külső
hőmérséklettől függően;
különböző fűtési görbék
választhatók
Melegvíz
Tároló kívánt hőm. A melegvíz-készítés
paraméterek
kívánt hőmérsékletének
(¬ 7.3.7
beállítása
fejezet)
Nevek
HK 1
tetszőleges nevek
megváltoztaadhatók meg max. 10
tása
karakter hosszúságban
(¬ 7.3.8
fejezet)
Kódszint
Kódszám
Kódszám megadása a
engedélyezészakemberszint elérése
séhez
(¬ 7.3.9
fejezet)

Gyári
Saját
beállítás beállítás

Ki

kWh

Napok/Blokk

Óra/
perc

10 perc

°C

5

30

1

15 °C

°C

5

30

1

15

0,1

4

0,05-0,1

1,2

35

70

1,0

60

°C

HK 1

13.6 táblázat Beállítható paraméterek az üzemeltetői szinten
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Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

A.1 ábra Megfelelőségi nyilatkozat

auroMATIC 620 szabályozó szerelési útmutató 0020094394_00

137

Funkcióáttekintés

Funkcióáttekintés
3. különbségszabályozó
Működési mód:
– ha TD1 > TD2 + bekapcsolási különbség (C5 menü),
akkor az MA kimenet vezérelt
– ha TD1 < TD2 + kikapcsolási különbség (C5 menü),
akkor az MA kimenet ismét lekapcsolva
Az 1-4. hidraulikatervekben a 3. különbségszabályozó
szolgál a fűtésrásegítésre.
Egyetlen további tervben sem található 3. különbségszabályozó.
A hidraulikaterv kiválasztása
A szabályozó 9 tárolt rendszerkonfigurációval (hidraulikatervvel) rendelkezik. A hidraulikaterv kiválasztásával
előkonfigurációra is sor kerül.
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.
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.
A szolárkör és a szilárdtüzelésű kazán legalacsonyabb hőmérséklete
A legalacsonyabb hőmérséklet minden szolárkör vagy
(szilárdtüzelésű kazános hidraulikaterveknél) szilárdtüzelésű kazán esetében a 0 ... 99 °C közötti tartományban állítható be.
Fontos tudnivaló: A delta-T szabályozás akkor lép
életbe, ha a kollektorérzékelő a >Min. hőmérséklet értékkel rendelkezik.
Fontos tudnivaló: Nem érvényes egy VPM S vagy VMS
szolárállomással kombinálva.

Fontos tudnivaló: VPM S és VMS kombináció esetén ez
a funkció nem támogatott, mivel mindkét szolárállomás
folyamatosan légtelenítést végez.
A szolártároló maximális hőmérséklete
Egyfelől a szolártároló felmelegítéséből származó
hőnyereség maximalizálása, másfelől viszont a vízkőlerakódás-védelem érdekében a szolártároló hőmérsékletéhez egy maximális érték beállítása a cél.
Ehhez az 1. tárolónál az SP1 „Felső tárolóhőm.“ használatos, amennyiben ez a kérdéses tárolóhoz van csatlakoztatva. Egyéb esetben automatikusan a „Tárolóhőmérsékl.lent” SP2 érzékelő kerül alkalmazásra. A második tárolóhoz (úszómedence) az SP3 kerül alkalmazásra.
A beállított maximális hőmérséklet túllépése esetén a
szolárkör szivattyúja kikapcsol. A szolárrendszer újbóli
töltése csak azután kerül engedélyezésre, hogy az aktív
érzékelőnél mérhető hőmérséklet 1,5 K értéknél a maximális hőmérséklet alá süllyedt.
A tároló fagy elleni védelme
A tárolóban a legalacsonyabb hőmérséklet mindig 12 °C.
A tároló fagyvédelme hatástalan, ha a tárolóérzékelő
bemenetét rövidre zárják (R 0 Ohm – R végtelen).
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.
Ennél a szabályozási módnál minden üzemmód beállítható. Az igényfüggő fűtéskikapcsolás ugyancsak működik.
AT - Átfűtés
Külső hőmérséklet, amelytől kezdődően a fűtőkörhöz
hozzárendelt előírt helyiség-hőmérséklettel/fűtési görbével folyamatos átfűtés történik a beprogramozott időablakon kívül.
Nem történik többé éjszakai csökkentés vagy teljes
lekapcsolás a beállított hőmérséklet elérése vagy az alá
csökkenés esetén.
Beállított kimenet
Egy 230 V-os kapcsolóérintkezőről van szó, amely az Epatronon keresztüli utántöltésre illetve a tároló elektromos felmelegítésére vagy pedig a legionellák elleni
védelemhez kapcsolóérintkezőként használható.

A szolárkör légtelenítési funkciója
Az A7 menüvel lehet a szolárkör szivattyúját max. 600
percre beállítható időtartamra aktiválni, a szabályozótól
független légtelenítés elvégzésére.

138

Szerelési útmutató auroMATIC 620 szabályozó 0020094394_00

Funkcióáttekintés

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.
Bekapcsolási különbség
A bekapcsolási különbség a kollektorhőmérséklet és a
szolártároló alsó hőmérsékletének összehasonlításából
adódik. A tároló előírt értékre történő feltöltésének
eléréséhez az előre beállított érték, azaz a bekapcsolási
különbség túllépésekor bekapcsol a szolárkör szivattyúja.
Fontos tudnivaló: Nem érvényes egy VPM S vagy VMS
szolárállomással kombinálva.
Csökkentési hőmérséklet
A csökkentési hőmérséklet az a hőmérséklet, amelyre a
fűtés lecsökkenti a helyiség hőmérsékletét a programozott időablakokon kívül.
ED-vezérlés
Az ED-vezérlés arra szolgál, hogy a szolárkört lehetőleg
hosszú ideig a bekapcsolási értéken és ezáltal üzemben
tartsa. Ehhez a szivattyút a kollektor- és az alsó tárolóhőmérséklet közötti különbség függvényében periodikusan be- és kikapcsolják. A bekapcsolási különbség elérésekor a funkció (ha aktív) a bekapcsolási időtartam
30 %-ával indul – azaz a szivattyú 18 másodpercre be-,
majd utána 42 másodpercre kikapcsol. A hőmérsékletkülönbség emelkedésével a bekapcsolási időtartam nő
(pl. 45 másodperc be, 15 másodperc ki). A hőmérsékletkülönbség csökkenésével a bekapcsolási időtartam csökken (pl. 20 másodperc be, 40 másodperc ki). A periódus
hossza mindig egy perc.
Fontos tudnivaló: Nem érvényes egy VPM S vagy VMS
szolárállomással kombinálva.
Előremenő vízhőmérséklet előírt érték
A szabályozó által, előre megadott paraméterek alapján
kiszámított előremenő vízhőmérséklet egy fűtőkörben.
Előremenő vízhőmérséklet mért érték
A ténylegesen érvényes előremenő vízhőmérséklet egy
fűtőkörben.

Fagyvédelem-késleltetés / a fűtés fagyvédelme
A fűtés fagyvédelmi funkciója Ki és Eco üzemmódokban
biztosítja (az időablakon kívül) a berendezés fagyvédelmét, és ez 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 - 23 h).
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.

Fokozatok száma
A fokozatok konfigurálása a szabályok szerint a rendszer konfigurálásával együtt megtörténik – paraméterezésre csak olyan esetekben van szükség, ha egy kétfokozatú égőt egyfokozatúként kell vezérelni.
Fűtési görbe
A fűtési görbe a fűtőberendezésben a külső hőmérséklet
függvényében kiszámított előremenő hőmérsékletet
ábrázolja. A fűtőkör előremenő hőmérséklete annál
magasabb, minél alacsonyabb a külső hőmérséklet.
Fűtőkör konfigurálása
A telepítési segítségben (A6 menü) minden csatlakoztatott fűtőkör az alkalmazásának megfelelően konfigurálható. A konfigurálás által a kijelzőkben csak a kiválasztott fűtőkör-fajta szempontjából jelentőséggel bíró értékek és paraméterek jelennek meg.
A keverőszelepes körök esetében 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).
Fűtőkör maximális hőmérséklete
Minden fűtőkörhöz beállítható a max. előremenő hőmérséklet. A számított előremenő előírt hőmérsékletek a
beállított értékre korlátozódnak.
Helyiség hőmérs. korrekció– tényleges hőmérséklet
A helyiség-hőmérséklet kijelzett értéke szükség esetén
+/–3 °C-kal felfelé vagy lefelé eltolható.
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HMV kezdő-teljesítmény
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)
Hőmérs. korrekció: külső hőmérséklet
A szabályozóra csatlakoztatott külsőhőmérséklet-érzékelő értéke +/– 5 °C-kal 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
Hőmérséklet hiba
Ezzel a funkcióval felismerhetők az adott fűtőkör beállításából, ill. méretezéséből eredő hibák. Ha a megadott
előírt 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
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 előírt 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.
Hőtermelő minimális hőmérséklet
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).

Ívóvíztároló utántöltése melegvízzel
Az ivóvíztároló (SP1 az 1–4 hidraulikatervben, illetve SP4
az 5–8 hidraulikatervben) utántöltésére mindig akkor
kerül sor, ha:
• a tárolókör a beprogramozott időablakon belül van,
• a tárolóhőmérséklet 5K fokkal a kívánt érték alatt van.
Az aktivált utántöltés-késleltetés megakadályozza a
tárolófeltöltést a megadott időben, ha van szoláris
hozam. A 9. hidraulikatervben az utántöltés a VPM W
frissvíz vételi hely felett kiold. Lásd: VPM W útmutató.
Karbant.
Itt rögzíthető a berendezés következő karbantartási
határideje.
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,
– 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: 1 - 20 K; Alapérték 8 K
Kazánsorrend megfordítása (csak kaszkádok esetén)
A kazán sorrendcsere célja, hogy minden csatlakoztatott hőtermelőnél azonos üzemelési időtartamot lehessen elérni.
A kazánsorrend cseréjét akkor lehet végrehajtani, ha:
1. a kazán sorrendcsere a menüben engedélyezett és
2. a kazán sorrendcsere a választott hidraulikatervben
lehetséges és
3. A vezérlés tartamában a különbség az első és az
utolsó kazán között 100 óra.
- Ebben az esetben a rendezés a vezérelt órák száma
szerint növekvő sorrendben történik.
- A vezérelt órákhoz egy belső érték kerül alkalmazásra, és nem kerül sor a fűtőkészülék üzemóráinak
kiolvasására.
Megjegyzések:
– Különböző teljesítményű hőtermelők esetén a kazán
sorrendcsere nem ésszerű.
Keverőkör / keverőszabályozás
Vegyes fűtőkör alatt olyan fűtőkör értendő, amelyet egy
beállítószerv (keverő) választ le (hőmérséklet) a kazánkörről.
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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.
Kikapcsolási különbség
Ha kollektorhőmérséklet és az alsó tárolóhőmérséklet
közötti különbség a kikapcsolási különbség alá csökken,
akkor a szolárszivattyú kikapcsol.
Figyelem: A kikapcsolási különbségnek legalább 1 K fokkal kisebbnek kell lennie, mint a beállított bekapcsolási
különbség. Ezért 1 K fokkal való túllépés esetén a beállítási különbség értéke automatikusan együtt állítódik.
Fontos tudnivaló: Nem érvényes egy VPM S vagy VMS
szolárállomással kombinálva.
Különleges üzemmódok:
Ha a tárolókörhöz az Auto üzemmódot választotta,
akkor a következő különleges üzemmódok befolyásolják
az utántöltést:
Parti: Tárolótöltés a következő időablak lemenő
oldaláig
Szabadság: Tárolótöltés kikapcsolva
1x HMV felfűtés: A tároló egyszer feltöltésre kerül a
beállított előírt hőmérsékletig

Külső hőmérséklet (KH) - kikapcsolási határ
KH kikapcsolási határ alatt a külső hőmérséklet azon
értékét értjük, amelytől fogva 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 21 °C. Az előírt helyiséghőmérséklet gyári beállítása minden fűtőkörre 20 °C. Ha az alapmenüben az előírt helyiséghőmérséklet módosítása történik, akkor a külső hőmérsékleti kikapcsolási határt
adott esetben vele együtt kell módosítani (min. 1 °C-kal
az előírt helyiséghőmérséklet fölé).
A szabályozó üzembe helyezésekor először mindig a
szükséges hidraulikaterv lekérdezése történik meg. A
rendelkezésre álló hidraulikaterveket a 5. fejezet ismerteti.
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Lassú felfűtés
Az esztrichszárítási 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 fűtőkör előremenő hőmérsékletét a külső hőmérséklettől függetlenül
egy előre beállított program szabályozza.
Starthőmérséklet: 25 °C
A kijelzőn az üzemmód kijelzése történik az aktuális
nappal és előremenő hőmérséklettel, a folyó nap manuálisan állítható.
A funkció indításakor az aktuális indítási idő mentésre
kerül. A nap váltása minden alkalommal
pontosan ebben az időpontban történik.
A Hálózat Ki / Be az esztrichszárítást az
utolsó aktív nappal indítja el.
Legionellák
A legionellák a vízben élő baktériumok, amelyek gyorsan
szaporodnak és súlyos tüdőbetegségeket okozhatnak.
Ott fordulnak elő, ahol felmelegített víz optimális feltételeket teremt szaporodásukhoz. A víz rövid ideig 65 °C
fölé történő felmelegítése elpusztítja a legionellákat.
Legionellák elleni védelem
A legionellák elleni védelem csak globálisan, minden
tároló-töltőkörre aktiválható. Ha a funkció aktív, a beállított időpont kerül végrehajtásra: 1x hetente vagy
naponta a kiválasztott órához a mindenkori tároló
esetében és a megfelelő melegvíz-vezetékek felfűtése
70 °C-ra. 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 ≥ 68 °C hőmérsékletet jelez, ill. 90 perc eltelte
után (a funkció egyidejű melegvízfogyasztás miatti
„kiakadásának” elkerülésére).
A legionellák elleni védelem nem az uszoda számára
valósul meg (3. sz. tárolóérintkező).
Sajátosságok: Ha a 230 V-os érintkezőt „Legionellák
elleni védelem érintkezője”-ként konfigurálták, akkor
erről egy szolárszivattyút működtetnek, amely a szolártároló tartalmát átkeveri, így az alsó tárolótartomány a
szükséges hőmérsékletre melegedhet.
Ha szolártöltés miatt az alsó tárolóérzékelőnél a hőmérséklet > 68 °C értéket ért el, a fűtőkészüléket bekapcsolni nem szabad. Ezután csak a legionellák elleni védelem érintkezője és a cirkulációs szivattyú kapcsol be.
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Maximális előfűtés
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:
A külső hőmérséklet befolyása:
KH ≤ –20 °C :
beállított előfelfűtési időtartam
KH ≥ +20 °C :
nincs előfelfűtési időtartam
A két szélső érték között az időtartam lineáris kiszámítása érvényes.
Ha az elő-felfűtés egyszer már elindult, akkor az csak az
időablak elérésekor fejeződik be (nincs befejezés, ha
időközben emelkedik a külső hőmérséklet).
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 -20 °C esetén nem ad
előlekapcsolást, +20 °Cos külső hőmérséklet esetén a
Maximális előlekapcsolás lép érvénybe. Az ezen értékek
közötti külső hőmérsékletekre a szabályozó kiszámít
egy értéket, amely a két sarokpont között lineáris lefutást ír le.
Melegvíz-elsőbbség
A melegvíz elsőbbségi átkapcsolás csak akkor aktív, ha a
melegvíztároló az 5-8 sz. hidraulikatervekben közvetlenül az elsőbbségi átkapcsoló szelephez vagy a fűtőkészülék töltőszivattyújához csatlakozik. A TD2 tárolóérzékelő továbbra is a VRS 620 készülékhez csatlakozik. A
fűtőkészülék ezzel a hidraulikus csatlakozással egyaránt
képes a puffertároló vagy a melegvíztároló feltöltésére.
Napenergiával történő fűtésrásegítés
A napenergiával történő fűtésrásegítés célja, a napenergiát fűtésre is történő felhasználása. Ilyenkor a visszatérő hőmérséklet megemelése történik a fűtőberendezésben.
Az 1-4. sz. hidraulikatervek segítségével a szoláris fűtésrásegítés a
3. TD1, TD2 és MA különbségszabályozóval érhető el.
- A TD1 érzékelőt ehhez a tárolótér közepén kell elhelyezni,
- A TD2 érzékelőt ehhez a visszatérő vezetékben kell
elhelyezni.
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Párhuzamos tárolótöltés
A funkció minden csatlakoztatott keverőszelepes 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. A HK1 tárolótöltéskor mindig
lekapcsol.
Szétválasztó kapcs.
A fűtőkészülékek kaszkádolása esetén az 5-8. sz. hidraulikatervekben az ivóvíztároló közvetlenül az elsőbbségi
átkapcsoló szeleppel vagy a fűtőkészülék töltőszivattyújával a legmagasabb eBUS címmel kapcsolható össze
hidraulikusan. Ebben az esetben a leválasztó kapcsolónak aktívnak kell lennie. A TD2 tárolóérzékelőt meghaladó melegvízigény esetén a tárolófeltöltéshez az utolsó
fűtőkészülék kerül alkalmazásra, minden más fűtőkészülék továbbra is a puffertárolót szolgálhatja ki.
Sziv.blokk 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
megismétlődik. 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.
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.
Szobahőm.visszacsat.
A helyiséghőmérséklet-érzékelő használata a távkapcsoló készülékekben, illetve a kezelőegységben (ilyenkor
a kezelőegységet a tartozék VR 55 fali aljzatba kell
betenni) minden fűtőkörhöz gyárilag paraméterezhető.
A visszacsatolás az aktuális szobahőmérsékletről szállít
adatot a referenciahelyiség számára végzett előremenő
vízhőmérséklet számításhoz. Aktivált funkció esetén a
hozzárendelt távkapcsoló készülék helyiséghőmérsékletérzékelőjét 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.)
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Szolárkör védelmi funkció
Ha a szolárberendezésből nyert hő meghaladja az aktuális hőigényt, (pl. minden tároló teletöltve), akkor a kollektormezőben erősen megemelkedhet a hőmérséklet.
A védelmi hőmérséklet túllépésekor a kollektorérzékelőnél a szolárszivattyú a szolárkör (szivattyú, szelepek
stb.) túlhevülés elleni védelme érdekében kikapcsol.
Lehűlés után a szivattyú ismét bekapcsol.
Ez a funkció minden kollektormezőre függetlenül valósul
meg.
VPM S és VMS kombináció esetén a beállító paraméter
nem használható. A szolárállomások saját védelmi funkcióval rendelkeznek, amelyik mindig működik.
Szolárszivattyú-lökés
A felépítésből adódik némely kollektor esetében a
hőmérsékletérzékelés mért értékének időkésleltetése,
amely a szolárszivattyú-lökés funkcióval lerövidíthető.
A kollektorhőmérséklet mért értéke aktivált szolárszivattyú-lökés funkció mellett:
Ha a hőmérséklet a kollektorérzékelőn > 25 °C és 2 K/
óra mértékkel emelkedik, akkor a szolárszivattyú 15
másodpercre bekapcsol (szolárszivattyú-lökés). Ezáltal a
felmelegített szolárfolyadék gyorsabban az érzékelőhöz
jut.
Ha a kollektor és a tároló hőmérséklete közötti különbség meghaladja a beállított bekapcsolási különbséget,
akkor a szolárszivattyú megfelelően hosszú ideig működik, hogy a tároló felfűtődjön (különbségszabályozás).

Telefon
A szervizkijelzésben tárolható egy telefonszám, amely
karbantartás esetén automatikusan megjelenik a kijelzőn.
Tesztüzemmód
Tesztüzemmódban minden egyes érzékelő, szivattyú és
a fűtőkörök minden keverője külön vezérelhető, működése megvizsgálható.
Töltősziv utánfutás
A fűtőkészülék lekapcsolása után a tárolótöltés befejeztével kezdődik a tároló-töltőszivattyú utánfutási ideje.
Ez alatt az idő alatt nem jelenik meg hőmérsékletigény 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.

Két szolárkör csatlakoztatása esetén a szolárszivattyúlökés funkció mindkét szolárkörre érvényes. A funkció
mindig minden kollektormezőre végrehajtásra kerül.
Tárolófeltöltő kör/tároló-utántöltés késleltetés
A szabályozónál a tárolófeltöltő kör az utántöltési funkció időszakos engedélyezésére kerül felhasználásra. Az
utántöltés a beprogramozott időprogramon belül történik, ameddig a tároló előírt értékének elérésére sor
kerül. A tároló utántöltés akkor aktiválódik, ha a tényleges tárolóérték az előírt tárolóértéknél több mint 5 K
értékkel alacsonyabb.
A szükségtelen utántöltés elkerülésére építették be az
„Utántöltés késleltetése” funkciót. Amikor a szolárszivattyú működik, akkor a ténylegesen szükséges utántöltés a beállított értékkel késleltetésre kerül. Ha a szolárszivattyú a késleltetési időn belül kikapcsol, az utántöltés azonnal bekövetkezik.
A szabályozó rendelkezik egy gyárilag előre programozott időprogrammal, amelyet a felhasználó egyénileg
igényeihez igazíthat:
Hé - Pé
5:30 - 22:00
So
7:00 - 23:30
Va
7:00 - 22:00
Az előre beállított idők a VPM W esetében nem érvényesek.
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