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1 Tudnivalók a dokumentációhoz

Az alábbi tudnivalók a teljes dokumentációra vonatkozó 
útmutatóként szolgálnak.
Ezen kezelési és szerelési útmutatóval összefüggésben 
további dokumentumok is érvényesek.
Az ezen útmutatóban leírtak be nem tartásából 
származó károkért nem vállalunk felelősséget.

Kapcsolódó dokumentumok:
– A VRC 430 ill. VRC 430f kezelési- és szerelési 

útmutatója
– A fűtési rendszerkezelési és szerelési útmutatója
– A tartozék-komponensek összes útmutatója

A következő fejezetek a szakember számára készültek:
– 4 A VR 68 szolármodul bekötése a szolár 

fűtési rendszerbe
– 5 Szerelés
– 6 Elektromos bekötés
7 Üzembe helyezés

A következő fejezet az üzemeltető számára készült:
– 8 VRC 430/VRC 430f kezelőszint az üzemeltető 

számára

1.1 A dokumentáció megőrzése
Szakemberek számára: 
Ezt a kezelési és szerelési útmutatót adja tovább a 
berendezés üzemeltetőjének. 

Üzemeltetők számára: 
Gondosan őrizze meg a dokumentumokat, hogy szükség 
esetén az útmutató rendelkezésre álljon.

1.2 Alkalmazott szimbólumok
A készülék felszerelése és használata során tartsa be 
ezen útmutató biztonsági tudnivalóit!

d Veszély!
Közvetlen sérülés- és életveszély!

e Veszély!
Áramütés okozta életveszély!

H Figyelem!
Megégés- és leforrázásveszély!

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

h Fontos tudnivaló!
Hasznos információk és tudnivalók.

 Elvégzendő tevékenységre utaló szimbólum

1.3 Az útmutató érvényessége
Ez a kezelési-, és szerelés útmutató kizárólag a 
következő cikkszámú készülékekre érvényes:
0020028533; 0020028535; 0020028534; 0020028536

Szakemberek számára: 
A készülék cikkszáma annak típustábláján található. 
Közölje az üzemeltetővel a cikkszámokat.

Üzemeltetők számára: 
A szolármodul cikkszámával kapcsolatban forduljon a 
szakemberhez.

Tudnivalók a dokumentációhoz 1
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2 A készülék ismertetése

A VR 68 szolármodul a VRC 430 ill. VRC 430f  
szabályozókkal felépített rendszerek bővítésére szolgál.

A VR 68 szolármodullal a szolár fűtési rendszer 
különböző konfigurációi valósíthatók meg.
A négy alapvető konfiguráció a „VR 68 bekötése a szolár 
fűtési rendszerbe" című fejezetben leírt négy hidraulika-
vázlatnak felel meg.

Ebből kiindulva a VRC 430 ill. VRC 430f szabályozóval 
összekapcsolt VR 68 szolármodullal meghatározható a 
szoláris hozam.

A VR 68 szolármodul a szolár fűtőrendszerben a VR 61 
keverőmodullal kombinálható. A VRC 430 ill. VRC 430f 
szabályozóval összekapcsolva a VR 61 keverőmodullal 
két fűtőkör vezérelhető.

2.1 Rendszeráttekintés
A fűtőrendszer alapkiépítésben a következő 
elemekből áll:
- egy VRC 430/VRC 430f szabályozó, amely a 

fűtőrendszer összes funkcióját felügyeli,
- egy fűtőkészülék, 
- egy fűtőkör, amely önmagában zárt, többnyire külön 

szabályozható rendszer a fűtési hő elosztására. A 
fűtőkörhöz tartozik a fűtőberendezés minden, a fűtési 
hő előállítására vagy szállítására szolgáló eleme, mint 
pl. a csövek, a padlófűtés-csőkígyók, fűtőtestek és 
egyebek.

- melegvíztároló vagy kombinált tároló, amely két 
különböző forrásból – a szolárkollektorral és a gyenge 
napsugárzás esetén a víz után-melegítését végző 
fűtőkészülékkel fűthető.

A fűtőrendszer opcionálisan további komponensekkel 
bővíthető:
- egy VR 61 keverőmodul, ami a VRC 430 ill. VRC 430f 

szabályozó rendszerbővítése a második fűtőkör 
megvalósítása érdekében és amely a fűtőrendszer 
különböző konfigurációit teszi lehetővé,

- egy VR 81 távvezérlő a második fűtőkör 
helyiséghőmérséklet szabályozására,

- egy szolárkollektor-mező, ami a napsugárzást elnyeli,
- egy VR 68 szolármodul, amely a szolárberendezést a 

VRC 430/VRC 430f szabályozási koncepciójába illeszti.

2.2 Adattábla
A VR 68 szolármodul típustáblája a burkolatfedél belső 
oldalán található.

2.3 CE-jelzés/megfelelőség
A CE-jelzés azt dokumentálja, hogy a VR 68 szolármodul 
Vaillant fűtő-berendezésekkel összekapcsolva teljesíti a 
következő irányelvek alapvető követelményeit:
– adott feszültséghatárok között alkalmazott elektromos 

üzemi eszközök szóló (2006/95/EG) irányelv
– az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 

(89/336/EG) irányelv

2.4 Rendeltetésszerű használat
A VR 68 szolármodul a technika jelenlegi állása szerint, 
az elismert biztonságtechnikai szabályok betartásával 
készül . Ugyanakkor azonban a szakszerűtlen vagy nem 
rendeltetésszerű alkalmazás veszélyeztetheti a 
felhasználó vagy harmadik személy életét és testi 
épségét, illetve a készülék és más vagyontárgyak 
károsodásához vezethet.
A VR 68 szolármodul egy rendszerkomponens, amely 
a VRC 430 ill. VRC 430f berendezéshez kapcsolva a 
következő elemekből álló szolárberendezés 
szabályozására szolgál:
– egy szolárkör
– egy szolár melegvíztároló
– egy második szolártároló (pl. uszoda) vagy 

2. különbségi szabályozó (opcionális)
– egy szivattyú a legionellák elleni védelemhez
Más jellegű vagy ezen túlmenő alkalmazása nem 
rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő 
károkért a gyártó/szállító nem vállal felelősséget. A 
kockázatot kizárólag az üzemeltető viseli.
A rendeltetésszerű használathoz értendő a kezelési- és 
a szerelési útmutató és a vele együtt hatályos összes 
dokumentum figyelembe vétele.

2 A készülék ismertetése

4
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3 Biztonsági tudnivalók és 
előírások

A VR 68 szolármodult kizárólag elismert szakműhely 
szerelheti fel, amely az érvényes szabványok és előírások 
betartásáért is felel.
Az ezen útmutatóban leírtak be nem tartásából 
származó károkért nem vállalunk felelősséget.

3.1 Biztonsági tudnivalók

e Veszély!
Feszültség alatt álló csatlakozások!
A nyitott VR 68 szolármodulban és a 
fűtőkészülék kapcsolódobozán végzett munka 
során áramütés okozta életveszély áll fenn.
A VR 68 szolármodulon és a fűtőkészülék 
kapcsolódobozában végzett munka előtt 
kapcsolja le és biztosítsa visszakapcsolás ellen 
a tápfeszültséget.
A hálózati kapcsolóval kapcsolja ki a VR 68 
szolármodul áramellátását. A VR 68 
szolármodul paneljén levő zöld LED nem 
világíthat.

 Veszély!
Forró víz okozta leforrázásveszély áll fenn!
A szolár melegvíztároló hőmérséklete 
jelentősen túllépheti a 60 °C értéket (nemcsak 
a szolár felfűtés, hanem az aktivált legionellák 
elleni védelem következtében is). 
Feltétlenül szereltessen be szakemberrel 
hidegvíz-bevezetéssel ellátott keverőszelepet 
(lásd a hidraulika-vázlatot).
A keverőszelepet szakemberrel állíttassa be.

3.2 Előírások
A huzalozáshoz szaküzletben kapható vezetéket kell 
használni.
230 V-os vezetékek burkolt vezetékek (pl. NYM 3 x 1,5) 
legyenek. A 230 V-os vezetékekhez hajlékony 
vezetékeket használni tilos.

A vezetékek minimális keresztmetszete:
– 230 V-os csatlakozó vezeték

(szivattyúk vagy multifunkciós relékimenetek) 1,5 mm2

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

Az alábbi maximális vezetékhosszakat nem szabad 
túllépni:
– érzékelő-bekötés 50 m
– buszvezeték 300 m
Olyan helyen, ahol az érzékelő és az buszvezetékek több 
mint 10 m hosszan párhuzamosan futnak a 230 V-os 
vezetékkel, az érzékelő-vezetékeket külön kell fektetni.
A házban minden csatlakozóvezetéket a mellékelt 
kábeltartókkal kell rögzíteni .
A készülékek üres kapcsait nem szabad további 
huzalozásra felhasználni.

A VR 68 szolármodult szárazhelyiségben kell felszerelni.

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

3.2.2 Időjárás függő szabályzók 

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

Biztonsági tudnivalók és előírások 3
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Biztonsági utasítások

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 buszveze-

tékek) 0,75 mm2
Az alábbi maximális vezetékhosszakat nem szabad túl-
lépni:
- 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 huzalo-
zásra felhasználni.
A szabályozót száraz helyiségben kell felszerelni.

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

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

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.

4 A VR 68 bekötése a szolár 
fűtési rendszerbe

A VR 68 szolármodul alkalmazási lehetőségeit a négy  
hidraulika-vázlaton ábrázoltuk.

A VR 68 szolármodul a szolár fűtőrendszerben a VR 61 
keverőmodullal kombinálható. A VRC 430 ill. VRC 430f 
szabályozóval összekapcsolva a VR 61 keverőmodullal 
két fűtőkör vezérelhető.

1. hidraulika-vázlat
– egy fali fűtőkészülék
– egy szabályozatlan fűtőkör
– egy szolárkör
– egy kettős szolár melegvíztároló
– a kettős szolár melegvíztároló utántöltése motoros 

váltószeleppel (VUV)
– keringtető szivattyú melegvízhez a VR 40 modullal 

vezérelve
– egy szivattyú a legionellák elleni védelemhez

2. hidraulika-vázlat
– egy fűtőkazán (álló készülék)
– egy szabályozatlan fűtőkör
– egy szolárkör
– egy kettős szolár melegvíztároló
– töltőszivattyú a kettős szolár melegvíztároló 

utántöltéséhez; a fűtőkazánnal vezérelve
– keringtető szivattyú melegvízhez a VR 40 modullal 

megvezérelve
– egy szivattyú a legionellák elleni védelemhez

3. hidraulika-vázlat
- egy fali fűtőkészülék
– szabályozatlan fűtőkör
– egy szolárkör
– egy kettős szolár melegvíztároló
– a kettős szolár melegvíztároló utántöltése motoros 

váltószeleppel (VUV)
– keringtető szivattyú melegvízhez a VR 40 modullal 

megvezérelve
– egy szivattyú a legionellák elleni védelemhez
– 3-utas váltószelep uszoda szoláris melegítéséhez

4. hidraulika-vázlat
– egy fűtőkazán (álló készülék)
– szabályozatlan fűtőkör
– egy szolárkör
– egy kettős szolár melegvíztároló
– töltőszivattyú a kettős szolár melegvíztároló 

utántöltéséhez; a fűtőkazánnal vezérelve
– keringtető szivattyú melegvízhez a VR 40 modullal 

megvezérelve
– egy szivattyú a legionellák elleni védelemhez
– 3-utas váltószelep uszoda szoláris melegítéséhez

3 Biztonsági tudnivalók és előírások
4 A VR 68 bekötése a szolár fűtési rendszerbe
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A VR 68 bekötése a szolár fűtési rendszerbe 4

Minden hidraulika-vázlatra érvényes:

H Veszély!
Forró víz okozta leforrázásveszély áll fenn!A 
szolár melegvíztároló hőmérséklete jelentősen 
túllépheti a 60 °C értéket (nemcsak a szolár 
felfűtés, hanem az aktivált legionellák elleni 
védelem következtében is).
Feltétlenül szereltessen be szakemberrel 
hidegvíz-bevezetéssel ellátott keverőszelepet.
A keverőszelepet szakemberrel állíttassa be.

A hidraulika-vázlatokra a következő konvenciók 
érvényesek:

vezetékek:

Ábra Jelentés

kéteres eBUS-vezeték

Kisfeszültségű érzékelő-vezeték

Vezérlővezeték 230 V ~

Előremenő fűtés, kollektor ill. uszoda

Visszatérő fűtés, kollektor ill. uszoda

Melegvíz, előre- és visszatérő, bevezetés

4.1. táblázat Vezetékek ábrázolása a hidraulika-vázlatokban

Jelölés:

Megnevezés Jelentés

AF
Külső érzékelő  (VRC 430 esetén: VRC 693/

VRC 9535; VRC 430f esetén: VR20/
VR21)

hozam Szoláris hozam érzékelője (VR 10)

HK-P Fűtőköri szivattyú 

KOL 1-P Szolárszivattyú

KOL 1 Kollektor-érzékelő (VR 11)

LEG-P Legionellák elleni védelem szivattyúja

LP Töltőszivattyú a tárolóhoz 

MA 3-utas váltószelep

SP 1 1. tároló-érzékelő (VR 10)

SP 2 2. tároló-érzékelő (VR 10)

TD 1 Uszodaérintkező (VR 10) merülőhüvelyben

TD 2
Érzékelő a 2. különbségi szabályozáshoz (VR 10)
(lásd a lenti útmutatót)

VR 40 Kiegészítő-modul (a fűtőkészülékbe beépítve)

ZP Keringtető szivattyú melegvízhez

4.2. táblázat Jelölések a hidraulika-vázlatokban

h Fontos tudnivaló
A TD 2 érzékelő a TD 1 érzékelővel és az MA 
multifunkciós relékimenettel együtt kizárólag 
egy opcionális, további hőmérsékleti különbségi 
szabályozás (TD 1 - TD 2) megvalósítására 
használatos. Ennél a hidraulika-változatnál az 
installációs segéd használatával vegye 
figyelembe a szükséges konfigurációt 
(lásd a 7.1 fejezetet is): 
A multifunkciós relén az A4 kijelzőoldalon a 
„Különbségi szabályozás” lehetőséget kell 
kiválasztani. A megfelelő hidraulika-vázlat itt 
nem kerül leképezésre. Az uszoda szoláris 
melegítése így nem lehetséges.
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4 A VR 68 bekötése a szolár fűtési rendszerbe

4.1 1. hidraulika-vázlat

- egy fali fűtőkészülék
– szabályozatlan fűtőkör
– egy szolárkör
– egy kettős szolár melegvíztároló
– a kettős szolár melegvíztároló utántöltése motoros 

váltószeleppel (VUV)
– keringtető szivattyú melegvízhez a VR 40 modullal 

megvezérelve
– egy szivattyú a legionellák elleni védelemhez

VR 68

VRC 430

AF (VRC 693,
VRC 9535)

SP 1 
(VR 10)

230 V ~

ZP

VR 40

SP 2 
(VR 10)

Ertrag
(VR 10)

KOL 1
(VR 11)

KOL 1-P

LEG-P

4.1. ábra 1. hidraulika-vázlat 
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4.2 2. hidraulika-vázlat

– egy fűtőkazán (álló készülék)
– szabályozatlan fűtőkör
– egy szolárkör
– egy kettős szolár melegvíztároló
– töltőszivattyú a kettős szolár melegvíztároló 

utántöltéséhez; a fűtőkazánnal vezérelve
– keringtető szivattyú melegvízhez a VR 40 modullal 

megvezérelve
– egy szivattyú a legionellák elleni védelemhez

VR 68

VRC 430

SP 1 
(VR 10)

ZP

SP 2 
(VR 10)

Ertrag
(VR 10)

KOL 1
(VR 11)

KOL 1-P

LEG-P

230 V ~

LP

HK-P

AF (VRC 693,
VRC 9535)

VR 40

4.2. ábra 2. hidraulika-vázlat 

A VR 68 bekötése a szolár fűtési rendszerbe 4
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4.3 3. hidraulika-vázlat

- egy fali fűtőkészülék
– szabályozatlan fűtőkör
– egy szolárkör
– egy kettős szolár melegvíztároló
– a kettős szolár melegvíztároló utántöltése motoros 

váltószeleppel (VUV)
– keringtető szivattyú melegvízhez a VR 40 modullal 

megvezérelve
– egy szivattyú a legionellák elleni védelemhez
– 3-utas váltószelep uszoda szoláris melegítéséhez

h Fontos tudnivaló!
A 3. hidraulika-vázlat esetében az 
installációs segítség használatával vegye 
figyelembe a szükséges konfigurációt 
(lásd a 7.1 fejezetet is):
A multifunkciós relén az A4 kijelzőoldalon a 
„2. tároló” lehetőséget kell kiválasztani.2

4 A VR 68 bekötése a szolár fűtési rendszerbe
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1

SP 1 
(VR 10)

LEG-P

VR 68

VRC 430

AF (VRC 693,
VRC 9535)

230 V ~

ZP

VR 40

SP 2 
(VR 10)

Ertrag
(VR 10)

KOL 1
(VR 11)

KOL 1-P

 TD 1 
(VR 10)

230 V ~

MA

2

4.3. ábra 3. hidraulika-vázlat 

Jelmagyarázat
1  Áramlási irány, ha a 3-utas váltószelep feszültségmentes
2 A mágnesszelep akkor kapcsolja be az uszoda szivattyúját, ha a 

3-utas váltószelepen feszültség van

A VR 68 bekötése a szolár fűtési rendszerbe 4
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4.4 4. hidraulika-vázlat

– egy fűtőkazán (álló készülék)
– szabályozatlan fűtőkör
– egy szolárkör
– egy kettős szolár melegvíztároló
– töltőszivattyú a kettős szolár melegvíztároló 

utántöltéséhez; a fűtőkazánnal vezérelve
– keringtető szivattyú melegvízhez a VR 40 modullal 

megvezérelve
– egy szivattyú a legionellák elleni védelemhez
– 3-utas váltószelep uszoda szoláris melegítéséhez

h Fontos tudnivaló!
A 4. hidraulika-vázlat esetében az 
installációs segítség használatával vegye 
figyelembe a szükséges konfigurációt 
(lásd a 7.1 fejezetet is):
A multifunkciós relén az A4 kijelzőoldalon a 
„2. tároló” lehetőséget kell kiválasztani.2

4 A VR 68 bekötése a szolár fűtési rendszerbe
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A VR 68 bekötése a szolár fűtési rendszerbe 4

1

SP 1 
(VR 10)

LEG-P

VR 68

VRC 430
AF (VRC 693,
VRC 9535)

230 V ~

ZP

SP 2 
(VR 10)

Ertrag
(VR 10)

KOL 1
(VR 11)

KOL-P

 TD 1 
(VR 10)

230 V ~

MA

2

LP

HK-P

VR 40

4.4. ábra 4. hidraulika-vázlat

Jelmagyarázat
1  Áramlási irány, ha a 3-utas váltószelep feszültségmentes
2 A mágnesszelep akkor kapcsolja be az uszoda szivattyúját, ha a 

3-utas váltószelepen feszültség van
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5 Szerelés

A VR 68 szolármodult falra szerelés esetén a hozzá 
tartozó működési egységek közelébe kell elhelyezni.
A szükséges paraméterek beállítása a VRC 430 ill. 
VRC 430f  szabályozón keresztül eBUS-szal történik.
A hozzá tartozó működési egységek minden 
csatlakozása közvetlenül a VR 68 szolármodulon a 
ProE-kapcsokon keresztül történik.

5.1  Szállítási terjedelem
Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy valamennyi 
elem megvan és jó állapotban van.

Poz. Darabszám Részegység

1 1 VR 68 szolármodul
2 3 VR 10 előremenő-érzékelő

3 1 VR 11 kollektor-érzékelő

4 1 Szerelési tartozékok (csavarok, tiplik)

5.1. táblázat A VR 68 szolármodul szállítási terjedelme

h Fontos tudnivaló!
A szolár fűtőrendszer konfigurációjától függően 
kiegészítő érzékelőkre van szükség, mint 
előremenő- vagy tároló-érzékelők.
Ehhez csak a Vaillant tartozékok közt szereplő 
VR 10 standard érzékelőt használja. A Vaillant 
komponensekkel rendelkező fűtésszabályozó a 
VR 10 érzékelő jelleggörbéjével van 
összehangolva.

Hőmérséklet 
°C-ban

R kOhm-ban
Hőmérséklet 

°C-ban
R kOhm-ban

10 5,363 55 0,806

15 4,283 60 0,671

20 3,372 65 0,562

25 2,700 70 0,473

30 2,176 75 0,399

35 1,764 80 0,339

40 1,439 85 0,288

45 1,180 90 0,247

50 0,973

5.2. táblázat  VR 10 standard érzékelő, hőmérséklet mérési 

érték hozzárendelése

Hőmérséklet 
°C-ban

R kOhm-ban
Hőmérséklet 

°C-ban
R kOhm-ban

15 15,694 70 1,753

20 12,486 75 1,481

25 10,000 80 1,256

30 8,060 85 1,070

35 6,535 90 0,916

40 5,330 95 0,786

45 4,372 100 0,678

50 3,605 105 0,586

55 2,989 110 0,509

60 2,490 115 0,443

65 2,084 120 0,387

5.3. táblázat  VR 11 kollektor-érzékelő, hőmérséklet mérési 

érték hozzárendelése

5.2 A VR 68 szolármodul felszerelése

1

2

5.1 ábra: A keverőmodul kinyitása

Jelmagyarázat
1 Burkolatfedél
2 Csavar

 Oldja a ház felső oldalán levő csavart (2).
 Finoman hajtsa előre és vegye le a 

burkolatfedelet (1).

5 Szerelés
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1 2

3

5.2 ábra: A VR 68 szolármodul szerelése

Jelmagyarázat
1 Hálózati kapcsoló
2 Rögzítőnyílások
3 Kábeltartók

 A rögzítő-nyílásoknak (2) megfelelően alkalmas 
helyre rajzolja fel a két rögzítési pont helyét.

 Fúrjon két lyukat a megfelelő tiplik számára és 
rögzítse a házat .

 Végezze el az elektromos bekötést a 6. fejezetben 
leírtak szerint.

 Helyezze vissza a burkolatfedelet alul a 
csuklópántokra, majd hajtsa fel.

 Csavarozza vissza a burkolatfedelet az 5.1. ábra 
szerint.

5.3 A VR 10 standard érzékelő 
felszerelése

A VR 10 standard érzékelő kivitele olyan, hogy 
választhatóan hozam-érzékelőként vagy 
merülőhüvelyben merülő-érzékelőként pl. uszodában 
alkalmazható.
A mellékelt szorítópánttal a VR 10 hozam-érzékelőként a 
kollektor visszafolyó ágára rögzíthető.
A lehető legjobb hőmérsékletérzékelés biztosítása 
érdekében javasoljuk az érzékelővel ellátott cső 
szigetelését.

5.4 A VR 11 kollektor-érzékelő 
felszerelése

A VR 11 kollektor-érzékelő felszerelésének módját a 
napkollektorok szerelési útmutatója ismerteti.

Szerelés 5
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6 Elektromos bekötés

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

e Veszély!
Feszültség alatt álló csatlakozások!
A nyitott VR 68 szolármodulban és a 
fűtőkészülék kapcsolódobozán végzett munka 
során áramütés okozta életveszély áll fenn .
A VR 68 szolármodulon és a fűtőkészülék 
kapcsolódobozában végzett munka előtt 
kapcsolja le és biztosítsa visszakapcsolás ellen 
a tápfeszültséget.
A hálózati kapcsolóval kapcsolja ki a VR 68 
szolármodul áramellátását. A VR 68 
szolármodul paneljén lévő (zöld) LED nem 
világíthat.

Amennyiben a VR 68 szolármodul háza zárva van, nyissa 
ki az 5.2. fejezetben leírtak szerint.

6.1 A VR 68 szolármodul 
csatlakoztatása

A VR 68 szolármodul hálózati betáplálását az építés 
során alakítják ki.
A VR 68 szolármodul eBUS-kapcsolata az eBUS-rendszer 
tetszőleges helyén elágaztatható (lásd 6.1. ábra).

 A VR 68 szolármodul elektromos bekötését a 
6.2. ábrának megfelelően végezze el.

h Fontos tudnivaló!
A 230 voltos hálózati csatlakozó kábel és az 
eBUS-összeköttetés kábele nem része a 
szállítási terjedelemnek.

230 V~

VRC 430 VR 68

1

23

6.1. ábra  Az eBUS és a hálózati vezeték bekötése a rendszerben 

(fűtőkészülék)

Jelmagyarázat
1 Csatlakozó
2 230 voltos vezeték az építés során kialakítva
3 eBUS-összekötés (kéteres)

6 Elektromos bekötés
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230 V~230 V~

PE  N  LPE  N  L PE  N  LPE  N  L PE  N  LPE  N  L

MAMA KOL1-PKOL1-P

PE  N  LPE  N  L

LEG-PLEG-P

+   -+   -

BUSBUS

2   12   1

KOL1KOL1

2 3 4 5 6 7

230 V~ 5 V / 24 V

2   12   1

SP1SP1

2   12   1

SP2SP2

2   12   1

ErtragErtrag

2   12   1

TD1TD1

2   12   1

TD2TD2

8 9 10 11

M

1

6.2. ábra: A VR 68 szolármodul sorkapocs-kiosztása

Jelmagyarázat
1 Hálózati csatlakoztatás
2 Multifunkciós relé az uszoda váltószelepéhez vagy a kiegészítő 

különbségi szabályozáshoz (rétegváltás, fűtéstámogatás)
3 Szolárszivattyú
4 Legionellák elleni védelem szivattyúja
5 Az eBUS-kapcsolat csatlakozója
6 1. kollektor-érzékelő
7 1. kollektor-érzékelő
8 2. tároló-érzékelő
9 Érzékelő a hozam méréséhez
10 TD 1 érzékelő az uszodához vagy kiegészítő különbségi 

szabályozáshoz
11 TD 2 érzékelő kiegészítő különbségi szabályozáshoz

h Fontos tudnivaló!
A VR 68 szolármodul VRC 430 ill. VRC 430f 
szabályozóval ellátott rendszerbe történő 
bekötésekor a multifunkciós relé konfigurálása a 
VRC 430 ill. VRC 430f szabályozó installációs 
segédjén keresztül történik.

Ha végzett az elektromos bekötéssel:
 Biztosítsa az összes vezetéket a mellékelt 

kábeltartókkal (lásd 5.2. ábra).
 Helyezze vissza a burkolat-fedelet a zsanérokra, és 

hajtsa fel.
 Csavarozza vissza a burkolatfedelet az 5.1. ábra 

szerint.

Elektromos bekötés 6
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7 Üzembe helyezés

A VR 68 szolármodul üzembe helyezését a VRC 430 ill. 
a VRC 430f szabályozó üzembe helyezésével együtt kell 
elvégezni.
Kérjük, ehhez a VRC  430, illetve a VRC  430f központi 
szabályozók útmutatójában megadott módon járjon el.

7.1 Installációs segítség
A készülék első üzembe helyezésekor az installációs 
segéd nyújt támogatást.
Az installációs segéddel megadhatja a fűtési rendszer 
legfontosabb paramétereit.
A VR 68 szolármodul fűtési rendszerbe történő 
szerelésével - a VRC 430 ill. VRC 430f szabályozó 
útmutatójában található - alapbeállításhoz képest a 
következő módosítások adódnak:

A4 kijelzőoldal

Installációs segítség
Szolár fűtőkör

A4

Átfolyó vízmennyiség
liter/perc 3,5
MF-relé 2. HMV Tároló
Szolár sziv. ciklus KI
Szolárkör-védelem 130 °C

7.1. ábra Installációs segéd A4 kijelzőoldal

Az A4 kijelzőoldalon a szolárkör konfigurációja jelenik 
meg.
Az átfolyási mennyiségnél állítsa be a szolárfolyadék 
átfolyási sebességét l/percben.
A multifunkciós relén választhat 
2. tároló (az uszodának felel meg) vagy 2. (kiegészítő) 
különbségi szabályozás között.

h Fontos tudnivaló!
Ha a szolár fűtőberendezés a 3. vagy 4. 
hidraulika-vázlat szerint épül fel (uszoda), akkor 
a multifunkciós relén „2. tároló“ választandó ki.

Az alkalmazott kollektortípustól függően válassza a 
következőket:
- síkkollektorok esetén: Szolárszivattyú-lökés = KI
- csöves kollektorok esetén: Szolárszivattyú-lökés = BE. 
A szolárszivattyú-lökés illetve a csöves kollektor funkció 
optimalizálja a csöves kollektor hőmérsékletének 
érzékelését és a terhelést ill. az átkapcsolást két tároló 
alkalmazása esetén. 
A funkciót csak csöves kollektorok esetén kell aktiválni!
A szolárkör-védelmi funkciónál adja meg, hogy milyen 
kollektor-hőmérsékletnél kapcsoljon ki a szolárszivattyú 
a szolárkör komponenseinek a túlmelegedéstől való 
védelme érdekében.

A5 kijelzőoldal

Installációs segítség
Modul-teszt

A5

Modulválasztás VR 68
Érzékelő KOL1
Működtető MA
Hőtermelő KI

> választani

7.2. ábra Installációs segítség A5 kijelzőoldal

Az installációs segéd A5 kijelzőoldalán azok a 
komponensek választhatók ki, amelyekkel kapcsolatban 
működéstesztet kell végrehajtani (a rendszer rövid ideig 
vezérli a komponenst).
Ennek feltétele, hogy a modulválasztásnál előzőleg a 
„VR 68“ lehetőséget választotta ki.

Érzékelők Működtető elemek

KOL1 Kollektor-érzékelő MA Multifunkciós relé

SP1 1. tároló-érzékelő KOL1-P Szolárszivattyú

SP2 Tárolóérzékelő 2 LEG-P
Legionellák elleni 
védelem szivattyúja

hozam Hozamérzékelő
TD1 Érzékelő az uszodához 

ill. a kiegészítő 
különbségi 
szabályozáshoz

TD2 Érzékelő kiegészítő 
különbségi 
szabályozáshoz

7.1. táblázat  Komponensek az A5 kijelzőoldalon végzendő 

működésteszthez

a Figyelem!
A szakszerűtlen szerelés vagy installálás a 
szolár fűtési rendszer károsodását okozhatja.
Az üzembe helyezés keretében végezze el a 
komponensek működéstesztjét az 
installációs segéddel.

Ha ki akar lépni az installációs segédből:
 Fordítsa el az óramutató járásával egyező irányba a 

VRC 430/VRC 430f szabályozó bal oldali beállító 
gombját az A6 kijelzőoldalra lépéshez.

 Az „Igen“ gombbal erősítse meg a szerelés 
befejezését.

7 Üzembe helyezés
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h Fontos tudnivaló! 
Ha az „Igen” gombbal megerősítette az 
installálás befejezését, akkor az 
installációs segédet csak a kóddal védett 
szakember-kezelőszinten keresztül éri el 
(lásd a VRC 430 ill. a VRC 430f 
szerelési útmutatóját).

7.2 VRC 430 / VRC 430f
kezelőszint a szakember számára

A szakember-kezelőszint a speciális üzemi adatok 
kijelzésére és beállítására valamint módosítására szolgál. 
Ezáltal a szabályozó optimálisan hozzáilleszthető a 
szolár fűtési rendszerhez.

A szakember-kezelőszint magában foglalja a C1 - C26 
kijelzőoldalakat valamint az installációs segéd A1 - A6 
kijelzőoldalait.
A szolár fűtési rendszer konfigurációjától függően a 
felesleges kijelzőoldalak elrejtésre kerülnek.

A C1 - C26 kijelzőoldalak a VRC 430 ill. a RC 430f 
szabályozóban ugyanabban a sorrendben jelennek meg, 
mint ahogyan a 7.2. táblázatban láthatók.
Ebben a táblázatban megtalálja, hogy mely 
paramétereket állíthatja be ill. módosíthatja.

A VR 68 szolármodul fűtési rendszerbe történő 
beszerelésével - a VRC 430 ill. VRC 430f szabályozó 
útmutatójában található alapbeállításhoz képest a 
következő kijelzőoldalak módosításaira kerül sor:
C5, C6, C12 C13, C14, C15, C17 és C26.

Üzembe helyezés 7
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Kijelző-
oldal

Cím
kijelzőoldal

Beállítható
üzemi értékek
(csak kijelző = A)

Megjegyzés Mértéke-
gység

Min.
érték

Max.
érték

Lépésköz ill. 
lehetséges 
értékek

Norma-
érték

C1 1. FK
Információ

Előírt előremenő (A) Az előremenő 
hőmérséklet előírt 
értéke 

°C 1

Szivattyú állapota (A) Be, Ki

FBG csatlakozás / 
szobahő-mérséklet 
tényleges értéke (A)

Csatlakoztatva van a 
távvezérlő ?
Szobahőmérséklet 
tényleges értékének 
kijelzése 

°C Igen, nem és 0,5

C3 Hőtermelő-
információ

VF1 rendszerér-zékelő 
(A)

Az 1. előremenő-
érzékelő vagy a 
hőtermelő berendezés 
belső érzékelőjének 
tényleges értéke.

°C 1

Fűtőkészülék láng 
állapota (A)

KI, „Fűtés” 
üzemállapot, 
MV-üzemállapot 

C4 Használati 
melegvíz
információ

Aktuális melegvíz-
előírt érték (A)

Tároló melegvíz előírt-
hőmérséklete

°C 1

1. tároló-érzékelő (A) A tároló tényleges 
melegvíz-hőmérséklete 
felül

°C 1

Keringtető szivattyú 
állapota (A)

Be, Ki

C5 Szolárkör 
információ

1. kollektor-érzékelő 
(A)

A szolárfolyadék 
hőmérséklete az 1. 
kollektor-érzékelőn 
(kollektor előremenő)

°C < 25 °C
(< 25 °C 
hőmér-
sékletre)

1

2. tároló-érzékelő (A) A tároló tényleges 
melegvíz-hőmérséklete 
alul

°C 1

Hozamérzékelő (A) A szolárfolyadék 
hőmérséklete a 
hozam-érzékelőn 
(kollektor visszatérő)

°C 1

1. szolárszivattyú 
állapot (A)

Be, Ki

C6 Szolárkör 
információ

A TD2 
érzékelő 
értéke csak 
akkor kerül 
kijelzésre, ha 
az A4-ben a 
multi-funkciós 
relénél (MA) 
különbségi 
szabályozás 
került kiválas-
ztásra.

TD1 érzékelő (A) 2. tároló (uszoda) ill.
kiegészítő 
szabályozás 
esetén TD1 tényleges 
hőmérséklet

°C 1

TD2 érzékelő (A) Kiegészítő különbségi 
szabályozás TD2 
tényleges hőmérséklet

°C 1

Multifunkciós relé (A) A multifunkciós relé 
kiosztása

2. tároló, 
különbségi 
szabályozó

Multifunkciós relé 
állapota (A)

Be, Ki

C8 1. FK
paraméterek

Fűtőkörmód (A) Állapotjelző Fűtőkör, inaktív

Szobahőmér-séklet-
korrekció

A szabályozó falra 
szerelése vagy 
távvezérlés esetén 
választható

nincs termosztát 
hőmérséklet-
korrekciót

nincs

Nyári üzemállapot, 
ofszet

Ha a külső hőm. > mint 
a kívánt szobahőm. + a 
nyári ofszet lekapcsolja 
a fűtőkészüléket

K 0 30 1 1

7.2. táblázat A szakember-kezelőszint kijelzőoldalai 

7 Üzembe helyezés
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Kijelző-
oldal

Cím
kijelzőoldal

Beállítható
üzemi értékek
(csak kijelző = A)

Megjegyzés Mérté-
kegység

Min.
érték

Max.
érték

Lépésköz ill. 
lehetséges 
értékek

Norma-
érték

C9 1. FK
paraméterek

Csökkentési 
hőmérséklet

Azokhoz az 
időtartományokhoz, 
amelyek az egyes idő-
ablakok között 
helyezkednek el, 
csökkentési hőmérsékletet 
lehet megadni.
Ha a szakember beállította 
a fagyvédelem funkciót, 
akkor a csökkentési 
hőmérséklet értéke 
automatikusan 5 °C. A 
csökkentési hőmérséklet 
nem jelenik meg.

°C 5 30 1 15

Fűtési görbe Az üzemeltetési útmutató 
4.7.3. fejezet diagramja 
szerint

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

Minimális 
hőmérséklet

Minimális előremenő hőm. 
1. FK

°C 15 90 1 15

C12 1. szolártároló 
paraméterek 

Maximális 
hőmérséklet 1. 
tároló

°C 20 90 1

Bekapcsolási 
különbség
1. tároló

K 2 25 1

Kikapcsolási 
különbség
1. tároló

K 1 20 1

C13 2. szolártároló 
paraméterek Az 
A4-ben a 
multifunkciós 
relénél a 2. tárolót 
kell kiválasztani.
 
Ha az uszodát 
használják „2. 
tároló” gyanánt, 
akkor az 
alapértelmezett 
értékeket illeszteni 
kell.

Maximális 
hőmérséklet 2. 
tároló

°C 20 90 1 65

Bekapcsolási 
különbség
2. tároló

K 2 25 1 7

Kikapcsolási 
különbség
2. tároló

K 1 20 1 3

Vezértároló elsődlegesen ellátandó 
tároló

Tároló 1, 2 1

C14 A különbségi 
szabályozás 
paraméterei

Az A4-ben a 
multifunkciós 
relénél különbségi 
szabályozást kell 
kiválasztani.

Bekapcsolási 
különbség
2. Különbségi 
szabályozás

K 2 25 1 7

Kikapcsolási 
különbség
2. Különbségi 
szabályozás

K 1 20 1 3

C15 Melegvíz-
paraméterek

Tárolótöltés, ofszet Előírt előremenő 
hőmérséklet tárolótöltésnél
= tároló előírt hőmérséklet 
+ tárolótöltés ofszet

K 15 40 1 25

C16 Melegvíz-
paraméterek

Legionellák elleni 
védelem, nap

Egy hétköznap vagy egy 
napokból álló blokk; A 
tároló egy órára 70 °C 
hőmérsékletre fűtődik fel

OFF, MO, TU, 
WE, TH, FR, 
SA, SU, MO-
SU

OFF

Indítás legionellák 
elleni védelem, idő

0:00 24:00 0:10 4:00

7.2. táblázat A szakember-kezelőszint kijelzőoldalai (folytatás)

Üzembe helyezés 7
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Kijelző-
oldal

Cím
kijelzőoldal

Beállítható
üzemi értékek
(csak kijelző = A)

Megjegyzés Mértéke-
gység

Min.
érték

Max.
érték

Lépésköz ill. 
lehetséges 
értékek

Norma-
érték

C17 Szolárkör-
paraméterek

Szolárszivattyú 
futási idő (A)

A karbantartási 
időközök 
ellenőrzéséhez

óra 0 9999 1 0

Futási idők 
visszaállítása

Szolárszivattyú futási 
idejének visszaállítása 
0 órára

Igen, Nem Nem

Szivattyú ED-
vezérlés

A szivattyú 
teljesítményének 
illesztése a 
bekapcsolási időtartam 
vezérlésével ill. 
ütemezéssel a 
bekapcsolási 
hőmérsékletkülönbség 
lehető leghosszabb 
fenntartása érdekében

Be, Ki Ki

C21 A teljes rendszer 
paraméterei

Üzemállapot: Auto_
OFF

Meghatároz a fűtés-
szabályozást a 
programozott 
időablakon kívül

Fagyvédelem, 
ECO, 
csökkentés

Fagyvé-
delem

Fagyvédelem 
késleltetési ideje

A fagyvédelmi funkció 
ill. az ECO-funkció 
indításának 
késleltetése.

óra 0 12 1 4

Max. szivattyútiltási 
idő

Ha a rendszer hosszú 
időn keresztül éri el a 
kívánt előírt előfutási 
hőmérsékletet, akkor a 
fűtés a megadott 
szivattyútiltási időre 
lekapcsol (a külső 
hőmérséklet 
függvényében)

perc ki, 5 60 1 15

C22 A teljes rendszer 
paraméterei

Max. előfűtési idő Az első időablak 
kezdete előtt

perc 0 300 10 0

Max. előkikapcsolási 
idő

Az időablak vége előtt perc 0 120 10 0

AT átfűtés Az külső 
hőmérséklettől, amitől 
kezdődően az átfűtés 
folyamatos 

°C KI, -25 +10 1 Ki

C24 Szerviz A szakcég 
telefonszáma

Telefonszám beírása 
szerviz esetére

Kódszám 
módosítása

0000 9999 1-1 1000

Karbantartás 
dátuma

A nap/hónap/év 
beállítható

C25 Szerszám Külsőhőmérséklet-
korrekció

Külsőhőmérséklet-
érzékelő illesztése

K -5 5 1,0 0

Tényleges 
szobahőmérséklet 
korrekciója

A szobahőmérséklet-
érzékelő illesztése

K -3 3 0,5 0

Kijelzőkontraszt 0 15 1 6

C26 Szoftver-változat A
VR 68 szoftver-
változat (A)

Változatszám kijelzése

7.2. táblázat A szakember-kezelőszint kijelzőoldalai (folytatás)
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8 VRC 430/VRC 430f 
kezelőszint az üzemeltető 
számára

Az üzemeltető-kezelőszint az alapvető paraméterek 
megjelenítésére, beállítására és módosítására szolgál. 
Ezeknek a paramétereknek a beállítását és módosítását 
az üzemeltető különleges előismeretek nélkül, a 
szokásos üzemeltetés közben végezheti el.
A paraméterek a VRC 430 ill. VRC 430f szabályozó 
kijelző-mezőjének kijelző-oldalain jelennek meg. A 
kezelési koncepció leírása VRC 430 ill. VRC 430f 
szabályozó kezelési- és szerelési útmutatójában 
található.

A VR 68 szolármodul fűtési rendszerbe történő 
beszerelésével a VRC 430 ill. VRC 430f szabályozó 
útmutatójában található alapbeállítás a 
13. kijelzőoldallal egészül ki:

Szolárhozam  13

Szolárhozam 1720 kWh
Szolár visszatáplálás? nem

> Szolár visszatáplálás?

8.1. ábra 13. kijelzőoldal  Szoláris hozam

A 0 kWh kezdeti értékre történt utolsó visszaállítás óta 
elért szoláris hozam kerül kijelzésre (kWh-ban).
A szoláris hozam bármikor visszaállítható 0-ra.

8.1 A szoláris hozam optimalizálása
A Nap ill. az ingyenes szolárenergia használatával óvja a 
természetet és csökkenti energiaköltségeit. A 
szolárenergiát a szolártároló (pl. szolár melegvíztároló) 
felmelegítésére használják. A megtakarított 
energiaköltségeket a szoláris hozam formájában 
kilowattórában tüntetik fel. 
Ha a napkollektorban a hőmérséklet egy megadott 
értékkel nagyobb, mint a szolár melegvíztároló alsó 
tartományában, akkor bekapcsol a szolárszivattyú és a 
hőenergia átadásra kerül a tárolóban levő ivóvíz 
számára. A szolárhozamot a tároló maximális 
hőmérséklete és a szolárkörnek a szolártároló illetve a 
szolárkör túlmelegedését megakadályozni hivatott 
védelmi funkciója korlátozzák. 

Túl kevés napsugárzás esetén a szolár melegvíztárolót a 
fűtőkészülék utánfűti. Az utánfűtés engedélyezése a 
melegvíz előírt értékének és időablakának rögzítésével 
történik. Ha a hőmérséklet a szolár melegvíztároló felső 
tartományában a melegvíz-hőmérséklet előírt értékéhez 
képest több mint 5°C értékkel lesüllyed, akkor bekapcsol 
a fűtőkészülék, hogy a tárolóban levő ivóvizet az előírt 
melegvíz-hőmérsékletre melegítse. A melegvíz-
hőmérséklet előírt értékét elérve a fűtőkészülék az 
utánfűtésre kikapcsol. A fűtőkészülék általi utánfűtésre 
csak a melegvíz számára programozott időablakban 
kerül sor. A szoláris hozam a következőkben leírt 
lehetőségekkel optimalizálható. 

8.1.1 Optimalizálás az üzemeltető 
kezelőszintjén

A melegvízkészítés szabályozása a melegvíz előírt 
hőmérsékletének beállított értékétől és a programozott 
időablakoktól függ. Ezért ezek a paraméterek jelentik a 
szoláris hozam optimalizálásának alapját.
Az üzemeltető kezelőszintjén a szoláris hozam a 
következő intézkedésekkel optimalizálható:
- a vízmelegítési időablak optimalizálása,
- a melegvíz előírt hőmérsékletének csökkentése.

A melegvízkészítési időablak optimalizálása
A melegvíz-készítéshez időablakok programozhatóak. 
Valamely időablakon belül akkor kerül sor 
vízmelegítésre, ha a víz hőmérséklete a melegvíz 
előírt hőmérsékletéhez képest több mint 5° C 
értékkel alacsonyabb. Ez az utánfűtési funkció 
megfelelő komforthőmérsékletet garantál a melegvíz 
tekintetében. 
Az időablakon kívül kizárólag az ingyen szolárenergia 
kerül felhasználásra a víz melegítésére (kielégítő 
napsugárzás esetén). 

h Fontos tudnivaló
Borult időben komfortcsökkenés fordulhat elő.
A kollektor közvetlen napsütés esetén szállítja 
a legtöbb szolárenergiát. Borús időben csak kis 
mennyiségű szolárenergia szállítására képes. 

 Optimalizálja az időablakot. 
A fűtőberendezés szabályozójának  4 „Melegvíz 
időprogramok“ kijelzőoldalán valamennyi szükséges 
beállítás elvégezhető. Az erre vonatkozó részletes 
információk a szabályozó kezelési útmutatójában 
találhatók.

A melegvíz előírt hőmérsékletének csökkentése
Ha a programozott időablakon belül a hőmérséklet a 
melegvíz előírt hőmérsékletéhez képest több mint 5°C 
értékkel alacsonyabb, akkor az ivóvíz felmelegítése 
céljából bekapcsol a fűtőkészülék.

A melegvíz előírt hőmérsékletének elérésekor a 
fűtőkészülék kikapcsol. 

VRC 430/VRC 430f kezelőszint az üzemeltető számára 8
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 Állítsa be a melegvíz előírt hőmérsékletét 
igényeinek megfelelően a szabályozó  10. 
kijelzőoldalán. 

(Az eljárást a szabályozó kezelési útmutatója ismerteti.)
 A melegvíz előírt hőmérsékletét a lehető 

legalacsonyabbra állítsa.
Minél alacsonyabb az előírt hőmérséklet, annál 
kevesebbszer kell a fűtőkészüléknek utánfűtenie. Több 
szolárenergia kerül felhasználásra.

h Fontos tudnivaló
Minél alacsonyabb az előírt hőmérséklet, annál 
ritkábban fűt utána a fűtőkészülék. Gyakrabban 
használható ki az ingyen szolárenergia.

8.1.2 Optimalizálás a szakember 
kezelőszintjén

h Fontos tudnivaló
Az optimális szoláris hozam elérése érdekében 
szakemberrel állíttassa be a szolártároló 
maximális hőmérsékletét.

Egyrészt hogy a szoláris tárolófűtésből lehetőleg nagy 
hozamot lehessen megcélozni, másrészt a leforrázás és 
a meszesedés elleni védelem lehetővé tételére a 
szolártároló hőmérsékletére vonatkozóan maximális 
korlát állítható be. A beállított maximális hőmérséklet 
túllépésekor a szolárszivattyú kikapcsol.

h Fontos tudnivaló
A beállított maximális hőmérséklet nem lépheti 
túl az alkalmazott tárolóra előírt, a tárolt vízre 
vonatkozó maximálisan megengedett 
hőmérsékletet!

A szakember a C12 és C13 oldalakon tudja beállítani a 
tároló maximális hőmérsékletét.

 Állítsa a lehető legmagasabbra a maximális értéket, 
mert így magas szoláris hozam érhető el.

H Veszély!
Forró víz okozta leforrázásveszély áll fenn!
A melegvízvételi helyeken 60 °C fölötti előírt 
hőmérséklet esetén leforrázásveszély áll fenn.
A kisgyermekek vagy az idősebb emberek már 
alacsonyabb hőmérsékletek esetén is veszélybe 
kerülhetnek.
Úgy válassza meg az előírt hőmérsékletet, hogy 
az senkit se veszélyeztethessen.

9 Műszaki adatok

Mértékegység VR 68

Üzemi feszültség

Teljesítményfelvétel

Kimeneti jelfogó érintkező-terhelése 

(max.)

Max. összáram

V

VA

A

A

230

4

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 

keresztmetszete (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

9.1. táblázat Műszaki adatok

10 Gyártói garancia és gyári 
ügyfélszolgálat

Vevőszolgálat
Javítási felszerelési tanácsot a készülékhez mellékelt 
partnerlistában felsorolt partnerektől, vagy a Vaillant 
Hungária kft-től kérhet.
Figyelem megszűnik a gyári garancia, ha a készülékben 
javítást nem a Vaillant által feljogosított és a partner-
listában szereplő szakember végzett, vagy ha a készülék-
be nem eredeti Vaillant alkatrészt építettek be.

Gyári Garancia
A termékre az általános garanciális feltételek szerint 
vállalunk gyári garanciát. Megszűnik a garancia, ha a 
szerelést szakszerűtlenül végezték, és ha nem a szerelé-
si útmutatóban foglaltak szerint történt a beszerelés.
A szerelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt 
bekövetkező károkért nem vállalunk felelősséget!

8 VRC 430/VRC 430f kezelőszint az üzemeltető számára
9 Műszaki adatok
10 Gyártói garancia és gyári ügyfélszolgálat
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Szójegyzék

Kikapcsolási különbség
A kikapcsolási különbség a kollektorhőmérséklet és a 
tárolóhőmérséklet közötti különbség, amelynél a 
szolárszivattyú kikapcsol és ezáltal a szoláris hő 
szolártárolónak történő átadása befejeződik. A 
kikapcsolási különbség Vaillant szabályozókészülékek 
esetében adott tartományon belül beállítható. 
Figyelem: A kikapcsolási különbségnek legalább 1 K 
értékkel kisebbnek kell lennie, mint a beállított 
bekapcsolási különbség.

ED-vezérlés
Az ED-vezérlés szoláris szabályozóknál a bekapcsolási 
időtartam vezérlést jelenti. Az ED-vezérlés arra szolgál, 
hogy a szolárkört lehetőleg hosszú ideig a bekapcsolási 
értéken és ezáltal üzemben tartsa. Ehhez a 
szolárszivattyút 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 szolárszivattyú 18 másodpercre be- és 
utána 42 másodpercre kikapcsol. A 
hőmérsékletkülönbség növekedésével a bekapcsolási 
időtartam nő. Az ED-vezérlés aktiválása a 
szakemberszinten történik.

Bekapcsolási különbség
A bekapcsolási különbség a kollektorhőmérséklet és a 
tárolóhőmérséklet közötti különbség, amelynél a 
szolárszivattyú bekapcsol és ezáltal a szoláris hő 
szolártárolónak történő átadása megkezdődik. 

Távollét-funkció
A VR 68 távollét üzemmódban történő üzemeltetésekor 
a beállított távollét idejére a szoláris hozam és az 
utántöltési funkció deaktiválásra kerülnek. A tároló-
hőmérsékletet automatikusan a fagyvédelmi funkció 
szabályozza. 

Legionellák elleni védelem
A szolártárolókban gyakran hosszabb időszakokra 
alacsony hőmérsékletek alakulnak ki, amelyek kedveznek 
a kórokozók (pl. legionella-baktériumok) növekedésének. 
A legionellák elszaporodásának megakadályozására 
aktiválható a legionellák elleni védelmi funkció. Ez csak a 
hét adott napján vagy naponta ugyanabban az időben 
hajtható végre. A legionellák elleni védelmi funkció 
gondoskodik arról, hogy a szolár melegvíztároló egy óra 
időtartamra 60°C feletti hőmérsékletre felfűtésre 
kerüljön. A legionellák elleni védelem idején a keringtető 
szivattyú és a legionellák elleni védelem szivattyúja is 
vezérlést kap, hogy a tároló és a keringtető szakasz 
teljes tartalma felfűtésre kerüljön. A funkció legkésőbb 
2 óra után automatikusan megszakad még akkor is, ha a 
hőmérséklet nem emelkedett 60 °C fölé.

Szolártároló maximális hőmérséklet
Egyrészt hogy a szoláris tárolófűtésből lehetőleg nagy 
hozamot lehessen elérni, másrészt a leforrázás és a 
meszesedés elleni védelem lehetővé tételére a 
szolártároló hőmérsékletére vonatkozóan maximális 
korlát állítható be.
Ehhez az 1. számú tárolónál a „Tárolóhőmérsékl.fent” 
SP1érzékelő kerül felhasználásra, amennyiben 
csatlakoztatták az érintett tárolóhoz. Egyéb esetben 
automatikusan a „Tárolóhőmérsékl.lent” SP2 érzékelő 
kerül alkalmazásra. A második tárolóhoz (uszoda) az SP3 
érzékelőt használják.
A beállított maximális hőmérséklet túllépésekor a 
szolárszivattyú kikapcsol. A szolártöltés akkor kerül 
ismét engedélyezésre, ha a hőmérséklet az aktív 
érzékelőn 1,5 K értékkel a maximális hőmérséklet alá 
esik.
A maximális hőmérséklet minden tárolóhoz külön 
beállítható.

Csöves kollektor funkció
lásd a szolárszivattyú-lökés funkciót

Szoláris hozam
A szoláris hozam meghatározása a következőkből 
történik:
– a kollektor előremenő és visszatérő hőmérsékletének 

különbsége,
– az átfolyási mennyiség korlátozójának állítószelepén 

beállított átfolyási érték (szereléskor állítják be),
– a szolárszivattyú futásideje.
Szereléskor a szakember beállítja az átfolyási mennyiség 
korlátozóját és beírja az átfolyási mennyiséget az 
installációs segédbe.
A szoláris hozam a szolárszabályozóban összegződik. A 
hozam összege az üzemeltető kezelőszintjén 
lekérdezhető és visszaállítható.

Szolárkör védelmi funkció
Ha a felajánlott szoláris hő meghaladja az aktuális 
hőigényt, akkor a hőmérséklet a tárolóban hirtelen 
megemelkedik és a rendszerben gőzbuborékok 
képződése indul meg (stagnálás). 
Ha a kollektor hőmérséklete 10 másodpercnél hosszabb 
ideig meghaladja a beállított hővédelmi értéket (130 °C), 
akkor a szolárszivattyú kikapcsol. Így a szolárkör 
komponensei megvédhetők a túlmelegedéstől. A 
szolárszivattyú ismét automatikusan bekapcsol, mihelyt 
a kollektor-hőmérséklet a kikapcsolási hőmérsékletnél 
30 °C értékkel alacsonyabbra süllyed.

Szolárszivattyú-lökés funkció (csöves kollektor 
funkció)
A szolárszivattyú-lökés funkciót csak csöves 
kollektoroknál aktiválják. 
A csöves kollektorok esetében a felépítésből adódik a 
valódi kollektor-hőmérséklet érzékelésének 
időkésleltetése, ami a szolárszivattyú-lökés funkcióval 
lerövidíthető.

Szójegyzék
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Ha a hőmérséklet a kollektor-érzékelőn 2 °C-t emelkedik, 
a szolárszivattyú 15 másodpercre bekapcsol 
(szolárszivattyú-lökés). Ezáltal a felmelegített 
szolárfolyadék gyorsabban az érzékelőhöz jut.
Így gyorsabban érzékelhető a kollektoron belüli 
hőmérséklet-emelkedés és adott esetben a 
szolárszivattyú korábban kezdi továbbítani a hőenergiát 
a szolártárolóba.

Időablak
A fűtéshez, a melegvíz-készítéshez és a keringtető 
szivattyúhoz naponta három időablak programozható 
(lásd a VRC 430/VRC 430f kezelési útmutató 
4.7.1. fejezetét).
Fűtés esetén minden ablakhoz egy kívánt érték 
kerül hozzárendelésre.
Melegvíz-készítésnél minden időablakra a melegvíz előírt 
hőmérséklete az irányadó (  10. „Melegvíz-
paraméterek“).
A keringtető szivattyú esetén az időablakok 
meghatározzák az üzemidőt.
Automata üzemállapotban a szabályozás az időablak 
adatok szerint történik.

Keringtető szivattyú
Ha kinyitja a melegvízcsapot, akkor – a vezetékhossztól 
függően – eltarthat néhány másodpercig, míg a csapból 
melegvíz lép ki. Egy keringtető szivattyú meleg vizet 
szivattyúz körbe a melegvízvezetéken keresztül. Ezáltal 
a vízcsap kinyitásakor azonnal rendelkezésreáll a 
melegvíz. A keringtető szivattyúhoz időablakok 
programozhatók.

Szójegyzék
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