
A szakember számára

Szerelési utasítás

VR 60 keverőmodul

Busz–moduláris szabályozórendszer VR 60

HU

A szakember számára

Szerelési utasítás

VR 60 keverőmodul

Busz–moduláris szabályozórendszer



Szerelési útmutató VR 60 839158_02 keverőmodul2

Tartalomjegyzék

1 Megjegyzések a dokumentációhoz ...............2

2 Készülékleírás .................................................2
2.1 Adattábla ...................................................................3
2.2 CE–jelzés/konformitás ...........................................3
2.3 Rendeltetésszerű felhasználás ............................3

3 Biztonsági utasítások/előírások ...................3
3.1 Biztonsági utasítások .............................................3
3.2 Előírások ....................................................................3

4 Szerelés ............................................................5
4.1 Szállított elemek ......................................................5
4.2 Tartozékok ................................................................5
4.3 A VR 60 keverőmodul felszerelése ....................5

5 Elektromos bekötés ........................................6
5.1 A keverőmodul helyszíni szerelése ....................6
5.2 Fűtőkör csatlakoztatása tárolótöltő 

körként (nem használható a Vaillant 
geoTHERM VW.. .../2 hőszivattyúval) .................7

5.3 Buszcím beállítása ..................................................8

6 Üzembe helyezés ............................................8

7 Műszaki adatok ...............................................8

8 Garancia ...........................................................9

1 Megjegyzések a dokumentációhoz

A következő megjegyzések a teljes dokumentációra vo-
natkozó útmutatóként szolgálnak.
Ezen szerelési útmutatóval összefüggésben további do-
kumentumok is érvényesek.
Az ezen útmutatóban leírtak be nem tartásából szár-
mazó károkért nem vállalunk felelősséget.

Kapcsolódó dokumentumok
Az egyes rendszerelemek megfelelő kezelési és szerelé-
si útmutatóit a berendezés szerelése és üzembe helye-
zése során figyelembe kell venni.

A dokumentumok megőrzése
Kérjük, hogy ezt a szerelési és karbantartási útmutatót 
adja tovább a rendszer üzemeltetőjének. Az üzemeltető 
feladata az útmutató megőrzése, hogy az szükség ese-
tén rendelkezésre álljon.

Alkalmazott szimbólumok
Kérjük, hogy a készülék szerelése során tartsa be ezen 
útmutató biztonsági előírásait!
A következőkben elmagyarázzuk az alkalmazott szimbó-
lumokat.

d
 Veszély!
Közvetlen sérülés– és életveszély!

e
 Veszély!
Áramütés okozta életveszély!

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

h
 Tanács!
Hasznos információk és tudnivalók.

• Ez a szimbólum valamilyen elvégzendő feladatot jelöl.

A leírás érvényessége
Ez a telepítési útmutató kizárólag a következő cikkszá-
mú készülékekre érvényes:
– 306782
– 0020076591
A készülék cikkszámát a típustáblán találhatja meg.

2 Készülékleírás

A VR 60 keverőmodul az auroMATIC 620 ill. 
calorMATIC 630 szabályozók és a Vaillant geoTHERM 
VW.. .../2 hőszivattyú rendszerbővítéséhez használható.
Maximum 6 keverőmodul csatlakoztatása lehetséges. A 
szabályozó a modul segítségével további két keverősze-
lepes kör vezérlésére alkalmas.

Tartalomjegyzék
1 Megjegyzések a dokumentációhoz
2 Készülékleírás
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A keverőszelepes körök programozása az 
auroMATIC 620 ill. calorMATIC 630 szabályozókkal, a 
Vaillant geoTHERM VW.. .../2 hőszivattyú kezelőegysé-
gével vagy szükség esetén a VR 80 ill. VR 90 távkapcso-
ló készülékekkel történik.

Mindegyik keverőszelepes kör szükség esetén az alábbi-
ak bármelyikére átkapcsolható:
– Fűtőkör (radiátorkör, padlókör stb.)
– Állandóérték–szabályozás
– Visszatérő vezeték utánfűtése
– Használati melegvíz kör (tárolótöltő kör, az integrált 

melegvízkör kiegészítéseként).
A "Visszatérő vezeték utánfűtése" és "Melegvízkör" át-
váltási lehetőség a Vaillant geoTHERM VW.. .../2 hőszi-
vattyúnál nem áll rendelkezésre.

Az auroMATIC 620 ill. calorMATIC 630 szabályozó tele-
fon–távérintkezőjének (potenciálfüggetlen érintkező) se-
gítségével, a teleSWITCH telefon–távkapcsoló útján a 
szabályozókészülék üzemmódja telefonhívással átkap-
csolható.

2.1 Adattábla
A VR 60 keverőmodul típustáblája a burkolatház bal 
külső oldalán található.

2.2 CE–jelzés/konformitás
A CE–jelzés azt dokumentálja, hogy a VR 60 szabályozó-
készülék Vaillant–fűtőberendezésekkel összekapcsolva 
teljesíti a következő irányelvek alapvető követelményeit:
– A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra 

tervezett villamossági berendezésekre vonatkozó 
irányelv (2006/95/EGK)

– Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 
irányelv (2004/108/EGK)

2.3 Rendeltetésszerű felhasználás
A VR 60 tartozék készülék a technika jelenlegi állása 
szerint, az elismert biztonságtechnikai szabályok betar-
tásával készül. Ugyanakkor azonban, a szakszerűtlen 
vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás veszélyeztetheti 
a felhasználó vagy harmadik személy életét és testi ép-
ségét, illetve a készülék és más vagyontárgyak károso-
dásához vezethet.

A VR 60 keverőmodul az auroMATIC 620, illetve 
calorMATIC 630 integrált melegvíz–előállítású melegvi-
zes központifűtési rendszerek buszmoduláris szabályozó 
rendszerének eleme. A VR 60 keverőmodul a Vaillant 
geoTHERM VW.. .../2 hőszivattyú rendszerkomponense-
ként is használható a melegvizes központi fűtési rend-
szer szabályozására. Más jellegű vagy ezen túlmenő al-
kalmazásuk nem rendeltetésszerű használatnak minősül. 
Az ebből eredő károkért a gyártó/szállító nem vállal fe-
lelősséget. A kockázatot kizárólag az üzemeltető viseli. 
A rendeltetésszerű használathoz tartozik a kezelési és 
telepítési útmutató figyelembe vétele is.

3 Biztonsági utasítások/előírások

A VR 60 keverőmodult kizárólag elismert szakember 
szerelheti fel, aki az érvényes előírások és szabályok be-
tartásáért is felelős.
Az ezen útmutatóban leírtak be nem tartásából szárma-
zó károkért nem vállalunk felelősséget.

3.1 Biztonsági utasítások

e
 Áramütés okozta életveszély!
A készüléken végzendő munkálatok előtt kap-
csolja ki a tápfeszültséget, és biztosítsa a kap-
csolót visszakapcsolás ellen. A hálózati kapcso-
ló működtetése a VR 60, auroMATIC 620 ill. 
calorMATIC 630 készüléken valamint a Vaillant 
geoTHERM VW.. .../2 hőszivattyún nem elegen-
dő a rendszer összes kapcsának feszültség-
mentesítéséhez.

3.2 Előírások
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 fele-
lősséget tud vállalni.

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

Az ezen útmutató figyelmen kívül hagyása, de különö-
sen a hibás kábelezés vagy mechanikai sérülés miatt fel-
lépő kártért felelősséget nem vállalunk.

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

Rendeltetésszerű felhasználás
A Vaillant szabályozókészülékek a technika jelenlegi ál-
lása szerint, az elismert biztonságtechnikai szabályok 
betartásával készülnek. Ugyanakkor azonban a szaksze-
rűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás veszélyez-
tetheti a felhasználó vagy harmadik személy életét és 
testi épségét, ill. a készülék és más vagyontárgyak káro-
sodásához vezethet. 

Készülékleírás 2
Biztonsági utasítások/előírások 3
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Időjárás függő szabályzók

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

Biztonsági utasítások

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

Előírások

A huzalozáshoz normál vezetéket kell használni. A veze-
tékek minimális keresztmetszete:
– 230 V–os bekötőkábel (szivattyú vagy keverő bekötő 

kábelek) 1,5 mm2

– Kisfeszültségű vezetékek (érzékelő– vagy buszvezeté-
kek) 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 ke-
resztmetszetű vezetékkel kell elvégezni és a mellékelt 
húzásmentesítővel kell a falra rögzíteni.
A készülékek üres kapcsait nem szabad további huzalo-
zásra felhasználni.
A szabályozót száraz helyiségben kell felszerelni.

Rendeltetésszerű felhasználás
A Vaillant szabályozókészülékek a technika jelenlegi ál-
lása szerint, az elismert biztonságtechnikai szabályok 
betartásával készülnek. Ugyanakkor azonban a szaksze-
rűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazás veszélyez-
tetheti a felhasználó vagy harmadik személy életét és 
testi épségét, ill. a készülék és más vagyontárgyak káro-
sodásához vezethet.

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

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

A huzalozáshoz szaküzletben kapható vezetéket kell 
használni.
A vezetékek minimális keresztmetszete:
– 230 V–os bekötőkábel

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

   merev kábel
– kisfeszültségű vezetékek

(érzékelő– vagy buszvezetékek) 0,75 mm2

Az alábbi maximális vezetékhosszakat nem szabad túl-
lépni:
– érzékelőbekötés 50 m
– buszvezeték 300 m

A 230 V–os és az érzékelő–, illetve e–buszvezetékeket 
10 m hossz felett külön, egymástól 25 mm távolságban 
kell vezetni.
A 230 V–os bekötést merev kábellel, pl. 1,5 mm2 kell el-
végezni és a mellékelt húzásmentesítővel kell a szabá-
lyozóra rögzíteni.

A készülékek üres kapcsait nem szabad további huzalo-
zásra felhasználni.
A szabályozót száraz helyiségben kell felszerelni.

3 Biztonsági utasítások/előírások

4
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4 Szerelés

A V 60 keverőmodul falra szerelhető a vezérlendő keve-
rőszelepes körök közelében. A VR 60 keverőmodul se-
gítségével a fűtőrendszer két keverőszelepes körrel bő-
víthető. Maximum 6 keverőmodul csatlakoztatása lehet-
séges. 
A VR 60 készüléken forgókapcsolóval egyértelmű busz-
címet kell beállítani. A fűtőprogramok és az összes szük-
séges paraméter beállítása az auroMATIC 620 illetve a 
calorMATIC 630 szabályozóról, az eBUS ill. a Vaillant 
geoTHERM VW...2 hőszivattyú kezelőegységével törté-
nik. Az összes fűtőkör–specifikus csatlakoztatás (érzéke-
lők, szivattyúk) közvetlenül a keverőmodulon, ProE–du-
gaszokkal végzendő el.

4.1 Szállított elemek
Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi 
elem megvan és jó állapotban van.

Tétel Darabszám Részegység

1 1 VR 60 keverőmodul
2 2 VR 10 standard érzékelő

3 1 e–Bus vezeték, 3 m hosszú

7.1 táblázat A VR 60 keverőmodul szállított elemei

4.2 Tartozékok

VR 90 távkapcsoló készülék
Az első 8 fűtési körhöz (HK1....HK8) külön távkapcsoló 
készülék csatlakoztatható. A készülék lehetőséget nyújt 
az üzemmód és a kívánt helyiség–hőmérséklet beállítá-
sára, és beépített helyiségérzékelője figyelembe veszi a 
helyiség–hőmérsékletet.
A hozzá tartozó fűtőkör paraméterei (időprogram, fűtési 
jelleggörbe stb.) beállíthatók, és különleges funkciók 
(parti stb.) is kiválaszthatók. Emellett a fűtőkör lekér-
dezhető, valamint a fűtőkészülék karbantartási, illetve 
hibajelzései megjeleníthetők. A fűtésszabályozóval a 
kommunikáció az e–buszon keresztül megy végbe.

VR 80 távkapcsoló készülék
A VR 80 távkapcsoló készülék az auroMATIC 620 illetve 
a calorMATIC 630 szabályozórendszerek valamint a 
Vaillant geoTHERM VW.. .../2 hőszivattyúnál nem áll ren-
delkezésre. A távkapcsoló készülék használatától füg-
getlenül a fűtőkör beállítása az auroMATIC 620 ill. a 
calorMATIC 630 szabályozóval vagy a Vaillant 
geoTHERM VW.. .../2 hőszivattyú kezelőegységével is el-
végezhető.

4.3 A VR 60 keverőmodul felszerelése
A VR 60 keverőmodul csatlakozósávjai ProE–rendszer-
ben készülnek, rajtuk kell az összes helyszíni bekötést 
elvégezni.

4.1 ábra A keverőmodul kinyitása

• Csavarozza ki a burkolat felső részén található csava-
rokat.

• Finoman pattintsa ki a burkolatfedelet előrefelé, és 
vegye le.

230 V~

PE  N  L PE  N  L PE  N  LPE N Auf Zu PE  N  L  AF  0

230 V~ HKa HKa-P HKb-P AF

PE N Auf Zu

HKb

2   1

VFb

+   -

BUS

2   1

VFa

1

2

4.2 ábra A VR 60 keverőmodul szerelése

• Rajzolja fel a két rögzítőfurat (1) helyét.
• Végezze el a fúrást, válasszon a fal jellegének megfe-

lelő tiplit, majd csavarozza fel szilárdan a készüléket a 
falra.

• Végezze el az elektromos bekötést az 5. pont szerint.
• Helyezze vissza a burkolatfedelet a zsanérokra, és 

pattintsa vissza a helyére.
• Csavarozza vissza a burkolatfedelet a 4.1 ábra szerint.

Szerelés 4
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5 Elektromos bekötés

Az elektromos bekötést csak arra jogosult szakember 
végezheti el, aki az érvényes szabványok és irányelvek 
betartásáért is felelős.

e
 Áramütés okozta életveszély!
A készüléken végzendő munkálatok előtt kap-
csolja ki a tápfeszültséget, és biztosítsa a kap-
csolót visszakapcsolás ellen.
A hálózati kapcsoló működtetése a VR 60 
keverőmodulon és az auroMATIC 620 ill. 
calorMATIC 630 készüléken vagy a Vaillant 
geoTHERM VW.. .../2 hőszivattyún nem elegen-
dő a rendszer összes kapcsának feszültség-
mentesítéséhez.

Amennyiben a VR 60 keverőmodul burkolata be van 
zárva, nyissa ki a 4.3 pont szerint.

5.1 A keverőmodul helyszíni szerelése
• A VR 60 keverőmodul elektromos bekötését a 5.1 ábra 

szerint végezze el.
• A VR 60 keverőmodulnak a rendszerkommunikáció-

hoz való csatlakoztatásához a mellékelt e–busz össze-
kötő kábelt használja. Az e–busz a rendszer tetszőle-
ges helyén elágaztatható.

A teljes rendszerben a hálózati betáplálás a helyszínen,
egy egységről történik.

h
 Tanács!
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a VR 60 olyan 
hálózati kapcsolóval rendelkezik, amellyel a 
belső elektronika, valamint az összes csatlako-
zó meghajtó (szivattyúk, keverők) ellenőrzés-
hez vagy karbantartási célból lekapcsolható.

5 Elektromos bekötés

6
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230 V~ 

PE  N  L PE  N  L PE  N  L PE N Auf Zu PE  N  L  AF  0 

230 V~ HKa HKa-P HKb-P AF 

PE N Auf Zu 

HKb

2   1 

VFb

+   - 

BUS

2   1 

VFa 

calorMATIC 630
auroMATIC 620
Vaillant geoTHERM 
hőszivattyú VW.. .../2

VR 60 

230 V~ 
beépítés  
helyén  
biztosított  
csatlakozás 

5.1 ábra A VR 60 keverőmodul bekötése

5.2 Fűtőkör csatlakoztatása tárolótöltő körként 
(nem használható a Vaillant geoTHERM 
VW.. .../2 hőszivattyúval)

A VR 60 keverőmodul fűtőkörei tárolótöltő körként (ki-
egészítő használati melegvíz körként) is konfigurálha-
tók.
• A VR 60 keverőmodul elektromos bekötését az 

5.2 ábra szerint végezze el.

230 V~

PE  N  L PE  N  L PE  N  LPE N Auf Zu PE  N  L  AF  0

230 V~ HKa HKa-P HKb-P AF

PE N Auf Zu

HKb

2   1

VFb

+   -

BUS

2   1

VFa

21

3

5.2 ábra A fűtőkör bekötése tárolótöltő körként

Jelmagyarázat
1 Tárolótöltő szivattyú
2 Cirkulációs szivattyú
3 Tárolóérzékelő

Elektromos bekötés 5
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5.3 Buszcím beállítása
A rendszeren belüli kommunikáció az eBUS–on keresztül 
megy végbe. Az összes komponens közötti kifogástalan 
kommunikáció érdekében az adott keverőszelepes kör-
nek egyértelmű címmel kell rendelkeznie. Ehhez a cím-
kapcsolón (3 az 5.3 ábrán) a 4, 6, 8, 10, 12 vagy 14 érté-
ket kell attól függően beállítani, hogy van–e már VR 60 
keverőmodul a rendszerben integrálva.
A 0 ... 3 címeket az auroMATIC 620 ill. a calorMATIC 630 
szabályozókban vagy a Vaillant geoTHERM VW.. .../2 hő-
szivattyúban lévő rendszerkörök foglalják el ezért azok 
címzéshez nem állnak rendelkezésre.

Beállítandó 
cím

Kiosztás az auroMATIC 620/calorMATIC 630–nál

"a" fűtőkör "b" fűtőkör

4 HK 4 HK 5
6 HK 6 HK 7

8 HK 8 HK 9

10 HK 10 HK 11

12 HK 12 HK 13

14 HK 14 HK 15

7.1. táblázat Beállítandó buszcímek

 AF  0

AF

2   1

VFb

3

5.3 ábra A buszcím beállítása

Ha végzett az elektromos bekötéssel:
• Biztosítsa az összes vezetéket a mellékelt húzásmen-

tesítővel (2) a 4.2 ábra szerint.
• Helyezze vissza a burkolatfedelet a zsanérokra, és 

pattintsa vissza a helyére.
• Csavarozza vissza a burkolatfedelet a 4.1 ábra szerint.

6 Üzembe helyezés

A VR 60 keverőmodul üzembe helyezését az 
auroMATIC 620 ill. a calorMATIC 630 szabályozó vagy 
Vaillant geoTHERM VW.. .../2 hőszivattyú üzembe helye-
zésével együtt kell elvégezni. Kérjük, hogy az üzembe 
helyezés során az auroMATIC 620 ill. a calorMATIC 630 
szabályozók vagy a Vaillant geoTHERM VW.. .../2 hőszi-
vattyú útmutatójában megadott módon járjon el.

7 Műszaki adatok

Mérték-
egység

VR 60

Üzemi feszültség

Teljesítményfelvétel

Kimeneti jelfogó érintkezőterhelése (max.)

Max. összáram

V

VA

A

A

230

2

2

4

Megengedett környezeti hőmérséklet, max. °C 40

Az érzékelők üzemi feszültsége V 5

Az érzékelő– és e–busz vezetékek minimális 

keresztmetszete

A csatlakozó vezeték minimális keresztmet-

szete (merev kábel, NYM)

mm2

mm2

0,75

1,5

A fali rögzítő talp mérete

– magasság

– szélesség

– mélység

mm

mm

mm

174

272

52

Védettség

A szabályozó érintésvédelmi osztálya

IP 20

II

7.1 táblázat  Műszaki adatok

5 Elektromos bekötés
6 Üzembe helyezés
7 Műszaki adatok



9Szerelési útmutató VR 60 839158_02 keverőmodul

8 Garancia

Gyári garancia
Gyári garanciát csak akkor vállalunk, ha a termék és a 
hozzácsatlakoztatott készülék üzembehelyezését a 
Vaillant Saunier Duval Kft által feljogosított szervizes 
szakember végezte el. A termékre az általános garanci-
ális feltételek szerint vállalunk gyári garanciát, amely 
megszűnik, ha a szerelést szakszerűtlenül végezték, és 
ha a beszerelés nem a szerelési útmutatóban foglaltak 
szerint történt. A szerelési utasítás figyelmen kívül ha-
gyása miatt bekövetkező károkért nem vállalunk felelős-
séget! A felszerelést, a szerelés átvételét és az üzembe-
helyezést a garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerű-
en dokumentálni kell. Az adott országra érvényes garan-
ciális feltételekről a helyi márkaképviselet ad felvilágosí-
tást az útmutató hátoldalán megadott elérhetőségeken.

Garancia 8
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