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Caracteristicile generale ale aparatului

Domeniile de utilizare
calorMATIC 430 este un regulator controlat de condiţiile 
atmosferice pentru încălzire şi pregătirea apei calde.

„Controlat de condiţiile atmosferice“ înseamnă: La 
temperaturi exterioare-joase randamentul caloric al 
calorMATIC 430 este mai mare, la temperaturi 
exterioare înalte randamentul caloric este mai mic.  
Temperatura exterioară este măsurată de un senzor 
extern, iar valoarea măsurată este transmisă la 
calorMATIC 430.
Clima de cameră depinde doar de reglările Dvs. 
Influenţa temperaturii exterioare este compensată.

Cu ajutorul calorMATIC 430 puteţi regla mai multe 
temperaturi nominale de cameră — pentru diferite 
perioade din zi şi pentru diferite zile din săptămână.
In regim automat calorMATIC 430 reglează căldura după 
aceste setări (vezi figura Abb. 0.1).

Cu ajutorul calorMATIC 430 puteţi stabili perioade de 
încălzire zilnice pentru pregătirea apei calde.

Fig. 0.1  Regimul de funcţionare automată pentru încălzire: 

Exemplu pentru reglarea diferitelor temperaturi 

nominale de cameră pentru perioade diferite ale zilei.

De asemenea, calorMATIC 430 poate fi folosit pentru 
reglarea următoarelor accesorii-componente:
– Pompă de circulaţie pentru pregătirea apei calde 

racordat la un modul multifuncţional VR 40
– Instalaţie de aerisire
– Boiler apă caldă convenţional
– Rezervor apă Vaillant actoSTOR
– Un al doilea circuit de încălzire cu folosirea modulului 

de amestecare  Vaillant VR 61
– Instalaţie solară cu utilizarea modulului solarVaillant 

VR 68

CalorMATIC 430 poate fi racordat la sistemul pentru 
telecomandă VR 81.

CalorMATIC 430 poate fi o instalaţie de încălzire sau de 
pregătire a apei, sau poate fi încorporat ulterior într-o 
instalaţie deja existentă. Instalaţia de încălzire trebuie să 
aibe un port eBUS.

eBUS este un standardde comunicaţie pentru-
interschimbarea datelor între componente şi tehnica 
de încălzire.

Caracteristica produsului
– Port eBUS
– Schimb de date cu o instalaţie de încălzire Vaillant 

printr-un cablu eBUS 
– Display grafic iluminat (câmp de afişare)
– Operare prin două butoate Vaillant după principiul 

„roteşte şi dă clic“
– Montare directă a regulatorului în partea anterioară a 

instalaţiei deîncălzire sau montaj mural separat.
– Pentru utilizare este echipată cu un program de 

diagnoză Vaillant vrDIALOG 810/2 şi cu sistemul ce 
comunicaţii Vaillant ce se realizează prin 
internetvrnetDIALOG, adică Diagnozăde la distanţă şi 
reglaje de la distanţă

Caracteristicile generale ale aparatului
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1 Indicaţii privind documentaţia

Următoarele indicaţii vă ghidează 
prin întreaga documentaţie tehnică . Există 
documentaţie tehnică suplimentară, valabilă în 
combinaţie cu aceste instrucţiuni de utilizare.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorări 
cauzate de nerespectarea acestor instrucţiuni.

Alte documente aplicabile:
– Instrucţiunile de instalare pentru regulatorul 

VaillantcalorMATIC 430 (partea 2 a acestui document; 
Pentru specialist)

– Instrucţiunile de utilizare şi instalare ale instalaţiei de 
încălzire

– Toate instrucţiunile pentru accesorii-componente

Glosar:
La sfârşitul acestui document, în anexă veţi găsi în 
ordine – alfabetică – înţelesul şi explicarea-
unor funcţii importante..

1.1 Păstrarea documentaţiei
Păstraţi instrucţiunile de utilizare, precum şi toată 
documentaţia conexă, aşa încât acestea să fie 
disponibile la nevoie

1.2 Simbolurile utilizate
La utilizarea aparatului, vă rugăm să respectaţi 
instrucţiunile de securitate din acest manual!

e Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare!

d Pericol!
Pericol iminent pentru integritatea corporală şi 
pentru viaţă!

H Pericol!
Pericol de ardere şi opărâre!

a Atenţie!
Situaţie potenţial periculoasă pentru produs şi 
mediu!

h Indicaţie!
Informaţii şi indicaţii utile.

⇒ Simbol pentru o activitate necesară

1.3 Autenticitatea manualului
Acest manual al utilizatorului are ca obiect exclusiv 
instalaţiile cu următoarele numere:

00 2002 8515 calorMATIC 430
00 2002 8516 calorMATIC 430
00 2002 8517 calorMATIC 430
00 2002 8518 calorMATIC 430
00 2002 8519 calorMATIC 430

Numărul articolului îl veţi găsi la furnizor.

1.4 Simbol CE
Prin marca CE se confirmă că regulatorul  Vaillant 
calorMATIC 430 satisface cerinţele de bază ale 
următoarelor directive:

2 Securitatea

Lucrarea de instalare a calorMATIC 430 este permisă 
numai unui specialist instalator autorizat. Acesta preia şi 
răspunderea pentru instalarea corectă şi pentru punerea 
în funcţiune.

H Atenţie!
Pericol de opărire cu apa fierbiente!
La robinetele de apă caldă există pericolul 
arderii la emperaturi nominale de peste 60 °C. 
Copii mici sau bătrânii pot fi puşi în pericol 
chiar la temperaturi mai mici.
Alegeţi temperatura nominală astfel, ca nimeni 
să nu fie pus în pericol (vezi cap. 4.7.4).

 Atenţie!
Pericol de opărire cu apa fierbinte!
Dacă specialistul dvs a activat protecţia 
antilegionella pentru boilerul cald, pentru 
anumite perioade apa caldă de la robinete 
poate atinge temperaturide peste 60 °C.
Informaţi-vă de la specialistul dvs. de activaera 
protecţiei antilegionella, şi dacă protecţia este 
activată informaţi-vă despre zilele săptămânii 
şo oră.

Indicaţii privind documentaţia 1
Securitatea  2
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3 Instrucţiuni de utilizare

3 Instrucţiuni de utilizare

3.1 Utilizarea conform destinaţiei
Regulatoarele calorMATIC 430 sunt concepute după 
standardele tehnice actuale şi sunt construite în 
conformitate cu normele de securitate.
Din acest motiv, în cazul utilzării sale incorecte sau în 
scopuri necorespunzătoare-aparatul sau alte valori se 
pot deteriora.

Regulatorul calorMATIC 430 serveşte reglării în funcţie 
de condiţiile atmosferice a unei instalaţii de încălzire cu 
sau fără instalaţie de pregătire a apei calde/pompă de 
circulaţie , şi legat fiind la o instalaţie de încălzire 
Vaillant cu port eBUS.
Este permisă operarea sa cu următoarele accesorii- 
componente:

– Pompă de circulaţie pentru pregătirea apei calde 
racordat la un modul multifuncţional VR 40

– Instalaţie de aerisire
– Boiler apă caldă convenţional
– Rezervor apă Vaillant actoSTOR
– Un al doilea circuit de încălzire cu folosirea modulului 

de amestecare  Vaillant VR 61
– Instalaţie solară cu utilizarea modulului solarVaillant 

VR 68
– Aparat de comandă de la distanţă VR 81

Utilizarea în alte scopuri sau în scopuri suplimentare faţă 
de cele prevăzute este considerată neconformă cu 
destinaţia. Pentru prejudicii rezultate de aici 
producătorul/furnizorul nu îşi asumă nici o răspundere. 
Riscul este suportat exclusiv de utilizator.
Respectarea instrucţiunilor de utilizare şi instalare, 
precum şi citirea întregii documentaţii conexe fac parte 
integrantă din utilizarea conformă cu destinaţia.

3.2 Factorii de mediu
Când funcţia „cuplare pentru cameră“ este activată şi 
când nu este racordată o instalaţie de comandă de la 
distanţă VR 81, aveţi grijă la următoarele:
– calorMATIC 430 să nu fie acoperit de mobilă, draperii 

sau alte obiecte
– toate supapele corpurilor de încălzire din camera unde 

este montat calorMATIC 430 trebuie să fie deşurubate 
complet.

„Cuplarea pentru cameră“ înseamnă că temperatura 
actuală a camerei este sesizată de calorMATIC 430, şi 
la reglare se va ţine seama de aceasta.

Întrebaţi specialistul dacă este activată  „cuplarea 
pentru cameră“.

3.3 Îngrijire
Curăţaţi carcasa calorMATIC 430 cu o cârpă umezită.
Nu utilizaţi substanţe spumante sau detergenţi, care au 
acţiune nocivă în special asupra elementelor de 
deservire şi a Display-ului.
3.4 Garanţia
Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile 
prevăzute in certificatul de garanţie. Piesele de schimb 
se asigură de către producător/furnizor pe o perioadă de 
minim 10 ani, contra cost (în afara perioadei de 
garanţie). Defecţiunile cauzate de utilizare incorectă sau 
cele provocate în urma demontării produsului de către o 
persoană neautorizată nu fac obiectul acordării 
garanţiei. 

3.5 Reciclarea şi eliminarea ecologică
calorMATIC 430 cât şi ambalajul pentru transport sunt 
compuse-din materiale reciclabile.

Aparatul
calorMATIC 430, cât şi toate accesoriile sale nu se depun 
în containerele de gunoi menajer. Asiguraţi transportul şi 
depunerea aparatului dezafectat şi a eventualelor 
accesorii la centrele de colectare pentru deşeuri 
speciale.

Ambalajul
Evacuarea ca deşeu a ambalajului de transport se va 
încredinţa firmei autorizate carea instalat aparatul.
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4 Utilizarea

h Indicaţie!
După instalare consultaţi-vă cu specialistul 
despre utilizarea regulatorului. Astfel puteţi 
evita modificări în reglare.

4.1 Vedere generală asupra părţii anterioare 
pentru deservire şi afişare

Jo 12.01.06
11:46

auto 19.0 °C
VRC 430

23

13.0 °C Exterioară

Fig. 4.1  Vedere generală asupra părţii anterioare pentru 

deservire şi afişare

Legendă
1 Display (câmpul de afişare)
2 Elementul de deservire al butonului drept
3 Elementul de deservire al butonului stâng

Fig. 4.1 indică în Display afişajul de bazăsimplificat.  
Afişajul de bază simplificat furnizează următoarele 
informaţii:
– modul de funcţionare (automat, manual sau oprit) al 

circuitului de încălzire 1
– temperatura internă actuală

Afişajul de bază simplificat este prezentat detaliat în 
cap. 4.3.3.

Funcţiile celor două butoane sunt prezentate în cap.4.3.

Utilizarea 4
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4.2 Vedere generală asupra Display-ului (câmp de 
afişare)

Parametrii (valori de operare) regulatorului pentru afişaj 
şi valorile introduse sunt prezentate pe mai multe pagini 
Display.
Paginile Display se împart în:
– afişaaj de bază simplificat (fig. 4.1)
– afişaaj de bază simplificat (fig. 4.2)
– Paginile de afişare/introducere a datelor pentru 

anumiţi parametri din câmpul de operare 
(vezi cap. 4.4 şi 4.5)

– Paginile de afişare/introducerea datelor pentru 
parametri specifici operării şi instalaţiei din câmpul 
specialistului

Toate paginile Display sunt împărţite în trei zone.

56.0 °C      

auto  

> modifică temp neces. cam. 

� 21.0 °C    

Jo 12.01.06
11:46
CI1          

auto  Apă caldă                    

3.0 °C Exterioară 1

2

3

Fig. 4.2  Prezentare generală a Display-ului 

(exemplu de afişaj de bază)

Legendă
1 Zonă pentru date de bază, titlul paginii Display, mesaje de stare 

şi de eroare
2 Zonă pentru afişarea şi introducerea parametrilor
3 Zonă pentru afişarea explicaţiilor

Datele de bază sunt:
- Ziua
– Data
– Ora
– Temperatura exterioară

La paginile de afişare/introducere aparametrilor specifici 
în loculk datelor de bază apare titlul paginii.

>  temp neces. cam. modifică

Jo. 12.01.06
11:46
CI 1          

Apă caldă                    56.0 °C      

21.0 °C    � Auto  

Auto  

Exterioară

1 2 3 4

Fig. 4.3  Zonă pentru afişarea şi introducerea parametrilor 

(exemplu afişaj de bază)

Legendă
1 Denumirea parametrului (doar afişaj)
2 Cursorul � marchează saltul la o valoare modificabilă
3 Câmp pentru introducerea valorilor parametrilor; aici: 

Temperatură nominală
4 Câmp pentru introducerea valorilor parametrilor; aici: Mod de 

funcţionare

4.3 Conceptul de utilizare
Deservirea în afişajul de bază simplificat este descrisă în 
cap. 4.3.3.
Conceptul de deservire descris în cele ce urmează este 
valabil pentru afişajul de bază (Fig. 4.2) şi pentru 
paginile de afişare/introducere a datelor ale câmpurilor 
de utilizare.

Amândouă butoane (Fig. 4.1 poz. 2 şi 3) funcţionează 
după principiul Vaillant „roteşte şi dă clic“.
La rotire (înainte şi înapoi) butonul se blochează în 
poziţia următoare. O treaptă de raster executaţi şi în 
Display dacă rotiţi butonul înainte sau înapoi.
Prin clic (apăsare) marcaţi sau confirmaţi un parametru 
schimbabil.

Acţiune Rezultat

Butonul 
stâng 

Apăsare Sâritură la pagina 
următoare Display

Butonul 
drept 

Apăsare Săritură la un câmp de 
introducere a datelor 
în cadrul unei pagini 
Display (marcată 
prin cursor �)

Modificarea altui parametru 
(în ordine)

Clic 
(apăsare)

Activaţi pentru 
introducerea datelor 
(reprezentareinversă)

Apăsare Alegerea valorii de 
parametru

Clic 
(apăsare)

Confirmarea valorii 
parametrului ales

Tab. 4.1 Conceptul de deserrvire

4 Utilizarea
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4.3.1 Afişarea mai multor pagini Display diferite
Prin rotirea butonului stâng „răsfoiţi“ ca într-o carte 
paginile Display-ului.

Exemplu:
Vă găsiţi în afişajul principal. Cum ajungeţi în afişajul 
principal a fost prezentat în cap. 4.3.3.

⇒ Rotiţi butonul stâng în sensul mersului acelor de 
ceasornicpentru a ajungeîntr-o poziţie de blocare.

În Display apare pagina Display  1 cu posibilităţile de 
reglarea datelor de bază.

56.0 °C      

auto  

> modifică temp neces. cam.

� 21.0 °C    

Jo 12.01.06
11:46
CI 1          

auto  Apă caldă                    

Ziua săptăm.   Mi
12 : 00  Ora     

> alegere Ziua săptăm.

�

21 . 06 . 06    

Date de bază 1

Data         

Ora           

1   

> alegere zi de săpt./bloc

�

21.5 °C    

CI 1 2

Lu         

2         

Programe de timp

3

06 : 00   -   10 : 40   
     :        -        :         
     :        -        : 

  auto  Mod : Vara/Iarna

Fig. 4.4 Afişarea diferitelor pagini de Display

4.3.2 Modificarea parametrilor
⇒ Rotiţi butonul drept pentru ca în cadrul unei pagini 

de Display să puteţi sări la parametri modificabili.

Poziţia va fi arătată � de cursor (vezi fig. 4.5).

Dacă un parametru (de exemplu data cu ziua, lună, an) 
se compune din mai multe elemente, prin rotirea 
butonului drept puteţi sări de la un element la altul.

56.0 °C      

auto  

> modifică temp neces. cam.

�

Jo 12.01.06
11:46
CI 1   

auto  Apă caldă                    

21.0 °C

56.0 °C      

auto  

> modifică mod funcţionare

�

Jo 12.01.06
11:46
CI 1   

auto  Apă caldă                    

21.0 °C

56.0 °C      

auto  

> modifică Temp dorita pt. acm

�

Jo 12.01.06
11:46
CI 1   

auto  Apă caldă                    

21.0 °C

3.0 °C

3.0 °C

3.0 °C

Exterioară

Exterioară

Exterioară

Fig. 4.5 Săritură la diferiţi parametri modificabili

Utilizarea 4
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⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Valoarea de parametru marcată de cursor � este 
prezentat invers.

56.0 °C      

auto  

> modifică temp neces. cam.

�

Jo 12.01.06
11:46
CI 1   

auto  Apă caldă                    

21.0 °C

3.0 °C Exterioară

Fig. 4.6 Marcarea unui parametru modificabil

⇒ Rotiţi butonul drept, pentru a se afişauna după alta 
valorile posibile pentru acest parametru.

56.0 °C      

auto  

> modifică temp neces. cam.

�

Jo 12.01.06
11:46
CI 1   

auto  Apă caldă                    

21.0 °C

56.0 °C      

auto  

> modifică temp neces. cam.

�

Jo 12.01.06
11:46
CI 1   

auto  Apă caldă                    

21.5 °C

56.0 °C      

auto  

> modifică temp neces. cam.

�

Jo 12.01.06
11:46
CI 1   

auto  Apă caldă                    

22.0 °C

3.0 °C

3.0 °C

3.0 °C Exterioară

Exterioară

Exterioară

Fig. 4.7 Modificarea valorii unui parametru

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Valoarea afişată este confirmată şi de obicei acceptată. 
Reprezentarea valorilor sare din nou de la invers la 
normal.

4 Utilizarea
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Modificarea parametrilor în afişajul de bază

Parametru Semnificaţie

C
ir

cu
it

 d
e 

în
că

lz
ir

e 
1 

(H
K

1)

Temperatura 
nominală a
camerei

Încălzirea este reglată după 
temperatura nominală a camerei 
modificată. Durata acestei reglări 
depinde de regimul de operare reglat, 
vezi de asemenea cap. 4.4. 

Mod de 
funcţionare
Auto(mat)

Reglarea instalaţiei de încălzire are loc 
după stabilirea temperaturii nominale 
a camerei, a programului temporal şi 
alţi parametri cum ar fi temperatura de 
scădere şi curba de căldură.
În parte aceşti parametri sunt reglaţi 
de specialişti.

Mod de 
funcţionare
Manuel

Reglarea instalaţiei de încălzire este în 
funcţie de temperatura reglată a 
camerei.

Mod de 
funcţionare
OPRIT

Instalaţia de încălzire este decuplată. 
Temperatura nominală a camerei este 
afişată şi nu este modificabilă.
Este garantată protecţia împotriva 
îngheţului.

A
p
ă
 c

a
ld

ă

Temperatura 
nominală a 
apei calde

Pregătirea apei calde este reglată după 
temperatura nominală reglată a apei 
calde. Durata acestei reglări depinde 
de regimul de operare reglat, vezi de 
asemenea cap. 4.4. 

Mod de 
funcţionare
Auto(mat)

Reglarea pregătirii apei calde are loc 
după determinarea anterioară a 
temperaturii nominale a apei şi a 
programului temporal.

Mod de 
funcţionare
Manuel

Reglarea pregătirii apei calde se face 
în funcţie de valoarea nominală reglată 
a apei calde.

Mod de 
funcţionare
OPRIT

Pregătirea apei calde este decuplată. 
Valoarea nominală pentru apa caldă nu 
este afişată şi nu se poate modifica.
Este garantată protecţia împotriva 
îngheţului.

Tab. 4.2  Parametrii modificabili în afişajul de bază

Exemplu: Modificaţi temperatura nominală a camerei 
de la circuitul de căldură 1 (HK1)
Situaţie de pornire: Vă găsiţi în afişajul de bază 
(vezi fig. 4.2). Cum ajungeţi în afişajul principal a fost 
prezentat în cap. 4.3.3.

⇒ Rotiţi butonul drept până când cursorul va apărea 
� în faţa valorii nominale (temperatura nominală a 
camerei) pentru circuitul de încălzire1 (HK1).

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Câmpul de introducere a datelor pentru valoarea 
nominală va apărea invers.

⇒ Rotiţi butonul drept.

În câmpul de întroducere a datelor se modifică valoarea 
temperaturii nominale a camerei cu 0,5 °C /treaptă de 
raster.

⇒Dacă s-a atins temperatura nominală a camerei, daţi 
clic cu butonul drept.

Noua valoare este reglată. Reprezentarea  sare din nou 
de la invers la normal.

Durata cu care noua valoare are acţiune decisivă 
depinde de regimul de funcţionare reglat (vezi cap. 4.4).

4.3.3  Deservire în afişajul de bază simplificat

h Indicaţie!
Afişajul de bază simplificat apare întotdeauna 
când nu este racordat un modul de amestecare 
VR 61 (pentru un al doilea circuit de încălzire), 
şi calorMATIC 430 este montat pe perete (nu în 
partea anterioară a instalaţiei de încălzire).

În cazul afişajului de bază simplificat (fig. 4.8) în zona 
din mijloc se va afişa modul de funcţionare pentru 
circuitul 1 şi temperatura interioară.
Afişajul de bază simplificat vă mai oferă posibilitatea de 
a putea modifica repede şi confortabil cei doi parametri 
importanţi ai instalaţiei de încălzire.
– Prin rotirea butonului stâng se modifică modul de 

funcţionare (automat, manual, decuplat).
– Prin rotirea butonului drept puteţi comuta de la 

afişarea temperaturii interioare la introducerea/
modificarea temperaturii nominale a camerei.

Jo 12.01.06
11:46

Auto 19.0 °C
VRC 430

3.0 °C Exterioară

Fig. 4.8 Afişaj de bază simplificat (exemplu)

Prin executatea unui clic cu un buton sau amândouă 
puteţiajunge de la afişajul de bază simplificatla pagina 
următoare de Display (vezi fig. 4.2).

Dacă timp de mai mult de 5 minute nu este 
acţionatbutonul , Display-ul sare înapoi la afişajul de 
bază simplificat.
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Modificarea felului de funcţionare în afişajul de bază 
simplificat.

Mod de 
funcţionare

Semnificaţie

Auto(mat) Reglarea circuitului de încălzire are loc după 
stabilirea temperaturii nominale a camerei, a 
programului temporal şi alţi parametri cum ar 
fi temperatura de scădere şi curba de căldură.
În parte aceşti parametri sunt reglaţi de 
specialişti.

Manuel Reglarea circuitului de încălzire este în funcţie 
de temperatura reglată a camerei.

OPRIT Circuitul de încălzire este decuplat. 
Temperatura nominală a camerei nu este 
afişată şi nu este modificabilă.
Este garantată protecţia împotriva îngheţului.

Tab. 4.3 Moduri de funcţionare a instalaţiei de încălzire

Procedaţi după cum urmează:

⇒ Rotiţi butonul stâng.

Modul de operare se va afişa invers.
După o întârziere de 1 secundă prin rotirea butonului 
stâng puteţi selecta modul de funcţionare.
După 2 secunde afişajul se schimbă din nou de la invers 
la normal.
Modul de funcţionare ales este confirmat.

Jo 12.01.06
11:46

Manual 19.0 °C
> modifică mod funcţionare

3.0 °C Exterioară

Fig. 4.9   Modificarea modului de funcţionare în afişajul de bază 

simplificat

Modificarea temperaturii nominale a camerei în 
afişajul de bază simplificat

Reglarea instalaţiei de încălzire seface în funcţie de 
temperatura nominală a camerei. Reglarea asigură 
atingerea rapidă a temperaturii nominale a 
camereişi menţinerea sa la această valoare. 
Aici ca o condiţie este ca, curba de căldură să 

corespundă condiţiilor, şi funcţia cuplării pentru 
cameră să fie activată.

⇒ Rotiţi butonul drept.

În locul temperaturii interioare temperatura nominală a 
camerei va fi afişată invers. După o  temporizare de 1 
secundă puteţi alege noua temperatură nominală a 
camerei:

⇒ Rotiţi mai departe butonul drept, până când apare 
temperatura nominală a camerei.

După o temporizare de două secunde va fi acceptată 
temperatura nominală a camerei aleasă. Afişajul-va sări 
din nou de la invers la normal şi va indica temperatura 
interioară.

Jo 12.01.06
11:46

Auto 20.5 °C
> modifică temp neces. cam.

Exterioară3.0 °C

Fig. 4.10  Modificarea temperaturii nominale a camerei în 

afişajul de bază

Durata cu care noua valoare are acţiune decisivă 
depinde de regimul de funcţionare reglat; vezi de 
asemenea cap. 4.4.

4.4 Durata de valabilitate a valorilor nominale 
modificate în cazul reglajului

Dacăîn afişajul de bază sau în afişajul de bază simplificat 
aţi modificat — temperatura nominală-a camerei sau 
temperatura nominală a apei calde — noua valoare are o 
importanţă deosebită pentru reglare.

În regimul de funcţionare  „Manual“ se va regla noua 
valoare, până când modul de funcţionare sau valoarea se 
modifică.

În regimul de funcţionare  „Auto“ se va regla noua 
valoare până când începe noua fereastră temporală 
(când aţi modificat valoarea nominală în afara unei 
ferestre temporale),respectiv până la terminarea 
ferestrei temporale actuale (când aţi modificat valoarea 
nominală în cadrul unei ferestre temporale); vezi fig. 4.11.

4 Utilizarea
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1

Temp redusă

Fig. 4.11  Durata de valabilitate a modificărilor valorii nominale 

(aici: Temperatura nominală a camerei)

Diagtrama de sus în fig. 4.11 indică o fereastră temporală  
programată (vezi cap. 4.7.1) cu temperatura nominală a 
camerei (21 °C).

În diagrama de jos la (1) temperatura nominală a 
camerei se modifică (20 °C). Reglarea are loc de la 
această temperatură nominală a camerei până la 
începerea ferestrei temporale.
De aici (2) se face reglarea la temperatura nominală a 
camerei din fereastra temporală (21 °C).
La (3) temperatura nominală a camerei se modifică 
(17 °C).
Până la sfârşitul ferestrei temporale (4) reglarea are loc 
la această valoare.
După fereastra temporală se va regla din nou la 
temperatura de scădere (15 °C). 

h Indicaţie!
Caracteristica descrisă are influenţă deopotrivă 
şi asupra temperaturii nominale a apei calde.

4.5 Câmpul de deservire pentru utilizator, 
câmpul de deservire pentru specialist

Regulatorul calorMatic 430 are două câmpuri pentru 
deservire. Fiecare câmp conţine mai multe pagini 
Display, în care sunt prezentaţi, reglaţisau modificaţi 
parametri diferiţi.

– Câmpul de deservire pentru utilizator
El serveşte afişării şi reglării/modificării parametrilor 
de bază. În timpul funcţionării reglarea/modificarea 
parametrilor poate fi executată de către utilizator în 
lipsa unor cunoştinţe speciale.

– Câmpul de deservire pentru specialist
El serveşte afişării şi reglării/modificării parametrilor 
specifici şi este rezervat specialiştilor.

4.6  Paginile Display în câmpurile de deservire 
pentru utilizator

Paginile de Display din câmpul utilizatorului sunt 
dispuse în aceaşi precum se prezintă în tabela 4.4.
Din această tabelă veţi putea afla parametri ce pot fi 
reglaţi sau modificaţi.
Exemplu veţi găsi în cap. 4.7.

Astfel puteţi ajunge din afişajul de bază simplificat prima 
pagină Display "Date de bază" a câmpului utilizatorului:

⇒ Daţi clic cu unul sau amândouă butoane.

Veţi ajunge în afişajul principal.

⇒ Rotiţi butonul stâng cu o poziţie sau două de rastel 
în sensul mersului acelor de ceasornic.

Ziua săptăm.   Mi
12 : 00  

> alegere Ziua săptăm.

�

21 . 06 . 06    

Curnal de bază 1

Curnal        

Ora           
Mod : Vara/Iarna Reglare  auto  

Fig. 4.12  Pagina Display "Date de bază" 

(Exemplu: Alegeţi ziua săptămânii)

prin rotirea în continuare a butonului stâng veţi sări de 
la prima pagină Display la următoarea.
Când sunt instalate accesorii-componente, şi reglarea 
acestora are loc prin calorMATIC 430, paginile Display 
prezentate în tabela 4.4 sunt completate , de exemplu la 

 3 sau  6.
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Pagină 
Display

Titlul paginei 
Display

valoare de 
funcţionare 
reglabilă
(doar afişare 
 = A)

Observaţii Unitate Valoare 
minimă

Valoare 
maximă

Lăţimea 
pasului/
Alegerea 
posibilităţii

Valoare 
presetată

 1 Date de bază Dată
Ziua săptămânii
Oră

Alegerea separată a zilei, 
lunii şi anului;
Alegerea separată a orelor 
şi minutelor

Reglare pe timp 
de vară/iarnă

Auto, 
decuplat

Oprit

 2 Program 
temporal HK1

Ziua săptămânii/
bloc

Alegerea unei zile separate 
sau a unui bloc de zile (de 
exemplu Luni -Vineri )

1 Start/sfârşit oră
2
3

Pe zi sau pe bloc de zile 
sunt accesibile trei 
intervale temporale

Ore/
minute

10 min

Temperatură pe 
interval temporal

Pentru fiecare interval 
temporal poate fi reglată o 
temperatură nominală a 
camerei individuală.

°C 5 30 0,5 20

 4 Apă caldă
Program 
temporal

Ziua săptămânii/
bloc

Alegerea unei zile separate 
sau a unui bloc de zile (de 
exemplu Luni -Vineri )

1 Start/sfârşit oră
2
3

Pe zi sau pe bloc de zile 
sunt accesibile trei 
intervale temporale

Ore/
minute

10 min

 5 Pompa de 
circulaţie
Program 
temporal

Ziua săptămânii/
bloc

Alegerea unei zile separate 
sau a unui bloc de zile (de 
exemplu Luni -Vineri )

1 Start/sfârşit oră
2
3

Pe zi sau pe bloc de zile 
sunt accesibile trei 
intervale temporale

Ore/
minute

10 min

 7 Programarea 
vacanţei 
pentru 
întregul 
sistem

Interval temporal 
pentru vacanţă 

Început zi,lună, an
Sfârşit zi, lună, an

Valoare nominală 
pentru încălzire 
în vacanţă

Temperatura nominală a 
camerei, pentru intervalul 
de timp din vacanţă

°C Protecţie 
antiger, 
respectiv 
5

30 0,5 Protecţie 
antiger

 8 Parametru 
HK1

Temperatura 
redusă

Pentru intervalul de timp 
între ferestrele temporale 
poate fi reglată o 
temperatură de scădere.
Dacă specialistul a reglat 
funcţia de protecţie 
împotriva gerului, 
temperatura de scădere se 
reglează automat la 
valoarea de 5 °C. Nu se 
afişează temperatura 
exterioară.

°C 5 30 0,5 15

Curba de 
încălzire

Temperatura de distribuţie 
este reglată în funcţie de 
temperatura exterioară. 
Această legătură este 
prezentată de curba de 
încălzire. Puteţi selecta mai 
multe curbe de încălzire 
(vezi cap. 4.7.3).

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

Tab. 4.4   Paginile Display în câmpurile de deservire pentru 

utilizator

4 Utilizarea
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Pagină 
Display

Titlul paginei 
Display

valoare de 
funcţionare 
reglabilă
(doar afişare = A)

Observaţii Unitate Valoare 
minimă

Valoare 
maximă

Lăţimea 
pasului

Valoare 
presetată

 10 Parametrii apei 
calde

Temperatura 
nominală a apei 
calde

Temperatura nominală 
pentru prepararea apei 
calde menajere

°C 35 70 1,0 60

 14 Modificarea 
denumirii

Circuitul de 
încălzire 1

Pot fi introduse nume 
conţinând maxim 8 
caractere

Circuitul de 
încălzire 1

Apă caldă Apă caldă

 15 Activarea 
câmpului pentru 
introducerea 
codului

Număr de cod accesul la câmpul 
pentru specialist poate 
fi posibilă doar după 
introducerea codului 
stocat

1000

Tab. 4.4  Paginile Display în câmpurile de deservire pentru 

utilizator (continuare)

4.7 Prelucrarea paginilor Display (exemplu)

4.7.1 Introducerea programelor temporale (exempu 
pentru circuitul de încălzire)

Cu ajutorul programelor temporale puteţi stoca până la 
trei ferestre temporale pe zi de săptămână sau pe bloc 
de zile (de exemplu Luni - Vineri). În cadrul acestor 
ferestre temporale sistemul de reglare a căldurii asigură 
temperatura selectată de dvs., aşa-numita temperatură 
de confort. În afara ferestrei temporale temperatura 
camerei este coborâtă. Puteţi regla şi această 
temperatură de coborâre.

h Indicaţie!
Dacă puteţi regla optim ferestrele temporale la 
activităţile dvs. zilnice, puteţi economisi 
energie fără a renunţa la confortul oferit de 
căldură.

Modul de reglare a ferestrelor temporale este descris
în următorul exemplu pentru circuitul de încălzire 1. 
Puteţi regla fereastra temporală în acelaşi fel atât 
pentru pregătirea apei calde, cât şipentru o pompă de 
circulaţie .

⇒ Rotiţi butonul de reglare stâng până când va apărea 
pagina de afişare  2, HK1 program temporal.

1   

> alegere zi de săpt./bloc

�

21.5 °C    

CI 1 2

Lu         

2         

Programe de timp

3

06 : 00   -   10 : 40   
     :        -        :         
     :        -        : 

Fig. 4.13 pagina de afişare  2 (exemplu)

⇒ Rotiţi butonul de reglare până când cursorul � se va 
afla pe un câmp de introducere a datelor pentru 
zilele săptămânii, respectiv pe un bloc reprezentând 
zilele.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Câmpul de introducere a datelor se va afişa invers.

⇒ Cu ajutorul butonului de reglare drept alegeţi prin 
rotire ziua dorită a săptămânii, respectiv blocul de 
zile. Opţiuni pentru alegere:
- Luni, Marţi, ... etc.
- Luni - Vineri (Bloc)
- Sâmbătă - Duminică (Bloc)
- Luni - Duminică (Bloc)

⇒ Confirmaţi selecţia făcând clic cu butonul de reglare 
drept.

1, 2 şi 3 din  Display indică  „fereastra temporală“, pe 
care o puteţi fixa pentru ziua săptămânii, respectiv 
pentru blocul reprezentând zilele. În cadrul unei ferestre 
temporale (de exemplu de la ora 06:00 până la ora 
10:40 Uhr) regulatorul asigură regimul de încălzire la 
temperatura de confort corespunzătoare 
(de exemplu 21,5 °C).

⇒ Rotiţi butonul de reglare drept, până când cursorul 
� se află pe câmpul de introducere a datelor pentru 
perioada de începere a ferestrei temporale 1.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Câmpul de introducere a datelor se va afişa invers.

⇒ Prin rotirea butonului de reglare drept alegeţi 
perioada de începere dorită.

La o treaptă de raster a butonului de reglare perioada se 
modifică cu 10 minute.

⇒ Când se afişează perioada de începere dorită, 
confirmaţi-o făcând clic cu butonul de reglare drept.
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Reglaţi ora corespunzător pentru terminarea ferestrei 
temporale 1.

Introducerea temperaturii de confort dorite pentru 
fereastra temporală 1 se face în felul următor:

⇒ Rotiţi butonul de reglare drept, până când cursorul 
� se află pe câmpul de introducere a datelor pentru 
temperatura de confort a ferestrei temporale 1.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Câmpul de introducere a datelor se va afişa invers.

⇒ Prin rotire selectaţi cu butonul drept temperatura de 
confort dorită (o treaptă de raster corespunde cu o 
modificare de 0,5 °C).

⇒ Când se afişează temperatura de confort dorită, 
confirmaţi-o făcând clic cu butonul de reglare drept.

h Indicaţie!
Regulatorul susţine utilizatorul în programarea 
ferestrelor temporale: Selectarea orei permite 
doar introducerea datelor în ordine cronologică. 
Intervalul temporal al unei ferestre ce urmează 
se poate suprapune peste o fereastră 
anterioară. 
O fereastră temporală se poate extinde între 
ora 0:00 Uhr şi ora 24:00.
O fereastră existentă se poate şterge după cum 
urmează: Reglaţi timpul de începere şi de 
încheiere al unei ferestre temporale pe aceaşi 
oră.

 Indicaţie!
Introducerea programului temporal pentru 
pregătirea apei calde sau pentru o pompă de 
circulaţie se face la fel ca în exemplul pentru 
circuitul de încălzire 1. Pentru pregătirea apei 
caldeşi a pompei de circulaţie contribuie 
introducerea unei temperaturi de confort.

4.7.2 Programarea perioadei de vacanţă
Pentru un interval temporal mai lung în care nu sunteţi 
acasă, puteţi regla o temperatură nominală a camerei 
mai scăzută. Astfel puteţi economisi energie calorică. 
Regulatorul asigură o încălzire a camerei la o 
temperatură reglată.
Puteţi regla o temperatură nominală a camerei de 15 °C, 
dacă între 10 - 24 februarie vreţi să plecaţi în concediu. 
Camera va fi în acest timp încălzită la o temperatură 
de 15 °C.
În locul temperaturii nominale a camerei puteţi selecta şi 
funcţia pentru protecţia împotriva îngheţului.

Pentru programarea unei perioade de vacanţă procedaţi 
în felul următor:

⇒ Rotiţi butonul stâng, până când ajungeţi pe pagina 
Display  7 „Programarea vacanţei pentru întregul 
sistem“ .

> reglare zi de pornire

�

Programare concediu 7

Perioada:         

pt. întregul sistem

Temp neces. cam.:         

10 . 02 . 06   -      .    .      

Anti-inghet       

Fig. 4.14 Pagina de afişare  7 (exemplu)

⇒ Rotiţi butonul drept până când cursorul se află pe � 
începutul datei de start. 

Pentru explicare pe Display apare textul „Reglarea zilei 
de începere“.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Câmpul de introducere a datelor se va afişa invers.

⇒ Rotiţi butonul drept, până când apare ziua dorită a 
datei de începere.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Data este reglată. Reprezentarea  sare din nou de la 
invers la normal.

⇒ Reglaţi în acelaşi fel luna şi anul datei de start.

Pentru explicare în Display apare textul „Reglare 
începere lună", respectiv „Reglare începere an“.

⇒ În acelaşi mod reglaţi şi data de terminare 
a perioadei de vacanţă.

4 Utilizarea
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Introduceţi temperatura nominală a camerei după cum
urmează:

⇒ Rotiţi butonul de reglare drept, până când cursorul � 
se va afla pe câmpul de 
introducerea temperaturii nominale a camerei.

Pentru explicare în zona Display va apărea textul 
„Alegerea temperaturii nominale a camerei“.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Câmpul de introducere a datelor se va afişa invers.

⇒ Rotiţi butonul drept, până când va apărea valoarea 
dorită (se pot regla valori  între 5 °C şi 30 °C cât şi 
funcţia de protecţie împotriva îngheţului).

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Este reglată temperatura nominală a camerei dorită, 
respectiv funcţia de protecţie împotriva îngheţului. 
Reprezentarea  sare din nou de la invers la normal.

4.7.3 Intoducerea parametrilor pentru circuitul de 
încălzire

Puteţi introduce următorii parametri:
– Temperatura de scădere

În afară de fereastra temporală stabilită, încălzirea va 
fi reglată la temperatura de scădere.
Dacă specialistul dvs. a reglat funcţia de protecţie 
împotriva frigului, temperatura de scădere se reglează 
automat la 5 °C. Nu se afişeazătemperatura de-
scădere.

– Curba de încălzire

Legătura dintre temperatura exterioară şi temperatura 
distribuită este reprezentată într-o diagramă cu 
diferitecurbe de căldură (vezi fig. 4.15). Fiecare curbă 
de căldură (de la 0.2 - 4.0) dă pentru fiecare 
temperatură exterioară (axa orizontală a diagramei) o 
valoare pentru distribuţia de căldură 
(axa verticală adiagramei).

Fig. 4.15  Diagrama cu curbele de căldură pentru o temperatură 

nominală a camerei de 20 °C

Exemplu:
Dacă la o temeratură nominală a camerei de 20 °C s-a 
selectat curba de căldură 1.5, sistemul de reglare la o 
temperatură exterioară de 0 °C asigură o temperatură 
de distribuţie de 56 °C.
Dacă temperatura de distribuţie trebuie ridicată mai 
mult sau mai puţin în funcţie de temperatura exterioară, 
acest lucru se poate afla din curbele de căldură.

h Indicaţie!
În cazul unei locuinţe cu o bună izolare termică, 
o curbă de temperatură plată poate asigura o 
temperaturăplăcută a camerei. Astfel puteţi 
economisi energie termică.
La alegerea curbei de căldură consultaţi-vă cu 
specialistul dvs.

Pentru introducerea parametrului trebuie să procedaţi în 
felul următor (exemplu circuitul de încălzire 1):

⇒ Rotiţi butonul stâng, până când ajungeţi pe pagina 
Display  8 „Parametru HK1“.

> reglare temperaturii

�

CI 1 8

Temp redusă

Parametrii

Curbă de încălz.
15 . 0 ° C  

1 . 2         

Fig. 4.16 Pagina de afişare  8 (exemplu)

⇒ Rotiţi butonul de reglare drept, până când cursorul � 
se va afla pe valoarea temperaturii de scădere.

Pentru explicare pe Display apare textul „Reglarea 
temperaturii“.

Utilizarea 4



Instrucţiuni de utilizare calorMATIC 43018

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Câmpul de introducere a datelor se va afişa invers.

⇒ Rotiţi butonul drept până când va apărea valoarea 
dorită (valori între 5 °C - 30 °C în jumătăţi de 
gradaţii).

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Este reglată temperatura dorită de scădere. 
Reprezentarea  sare din nou de la invers la normal.

⇒ Rotiţi butonul de reglare drept, până când cursorul �  
se va afla pe valoarea pentru curba de căldură.

Pentru explicare pe Display apare textul „Reglarea 
curbei de căldură“.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Câmpul de introducere a datelor se va afişa invers.

⇒ Rotiţi butonul drept, până când se va afişa valoarea 
dorită (sunt posibile valori între 0.2- 4.0 ,vezi, 
fig. 4.15).

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Este reglată curba de căldură dorită. Reprezentarea  
sare din nou de la  invers la normal.

4.7.4 Introducerea parametrilor 
pentrupregătirea apei calde

Dacă pregătirea apei calde în casa dvs. are loc prin 
instalaţia de încălzire, prin regulator puteţi introduce 
temperatura nominală.

⇒ Rotiţi butonul stâng, până când ajungeţi pe pagina 
Display  10 „Parametri pentru apă caldă“.

Cursorul stă � pe valoarea pentru temperatura nominală.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Câmpul de introducere a datelor se va afişa invers.

⇒ Rotiţi butonul drept până când va apărea valoarea 
dorită (valori între  35 °C- 70 °C în gradaţii de 1 °C.).

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Este reglată temperatura nominală dorită. 
Reprezentarea  sare din nou de la invers la normal.

H Pericol!
Pericol de opărire cu apa fierbinte!
La robinetele de apă caldă există pericolul 
arderii la emperaturi nominale de peste 60 °C. 
Copii mici sau bătrânii pot fi puşi în pericol 
chiar la temperaturi mai mici.
Alegeţi temperatura nominală astfel, ca nimeni 
să nu fie pus în pericol.

4.7.5 Modificarea denumirii componentelor de 
încălzire

Pe pagina Display  14 puteţi vedea care denumiri de 
componente se pot modifica.

> alege

Nume
modifică

14

CI 1          

Apă caldă                    :     

:    

�

:      

CI 1          

Răm 1                    

Fig. 4.17 Pagina Display  14 (exemplu)

În dreapta de la punctul dublu puteţi introduce noi 
denumiri (cifre 0-9, spaţii, litere mari/mici). Procedaţi 
după cum urmează:

⇒ Rotiţi butonul stâng, până când ajungeţi pe pagina 
Display  14 „Modificarea denumirilor“.

⇒ Rotiţi butonul de reglare drept până când cursorul 
� stă pe semnele pe care vreţi să le modificaţi.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Semnulva fi afişat invers.

⇒ Rotiţi butonul drept, până când va apărea 
litera sau cifra dorită.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Simbolul dorit este confirmat. Afişareasimbolurilorsare 
din nou de la invers la normal.

⇒ rotiţi butonul drept cu un rasterîn sensul mersului 
acelor de ceasornic.

Simbolul următor este marcat prin cursor.

⇒ Daţi clic cu butonul de reglare drept.

Semnul va fi afişat invers.

⇒ Rotiţi butonul drept, până când va apărea 
litera sau cifra dorită.

⇒ Şi cu restul simbolurilor pentru denumirile noi 
procedaţi la fel.

 4 Utilizarea
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h Indicaţie!
Denumiri întregi sau simboluri excedentare pot 
fi şterse prin introducerea de spaţii.

5 Mesaje de stare şi de eroare

Mesajele de stare şi de eroare sunt afişate în rândul al 
doilea al zonei pentru datele de bază.

Mesajele de stare:

– Programul pentru vacanţă este activ

În cadrul unui interval de vacanţă încălzirea va fi 
reglată la temperatura nominală a camerei stabilită 
pentru această perioadă.

– Întreţinere + numărul de telefon al specialistului

Indică o lucrare de întreţinere necesară la instalaţia de 
încălzire. 
Deasemenea apare numărul de telefon al specialistului 
dvs, dacă acesta a fost introdus.

Mesaj de eroare:

– Erori la instalaţia de încălzire

Indică o eroare de funcţionare la instalaţia de încălzire.

⇒ Luaţi legătura cu specialistul dvs.

Dacă Display-ul rămâne întunecat, sau prin butoanele de 
reglare nu se poate modifica modul de afişare, există o 
eroare la instalaţie.

⇒ Luaţi legătura cu specialistul dvs.

Utilizarea 4
Mesaje de stare şi de eroare 5
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1 Indicaţii privind documentaţia

Următoarele indicaţii vă ghidează 
prin întreaga documentaţie tehnică. Există documentaţie 
tehnică suplimentară, valabilă în combinaţie cu aceste 
instrucţiuni de instalare.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorări 
cauzate de nerespectarea acestor instrucţiuni.

Documentaţie conexă
– Instrucţiunile de utilizare pentru regulatorul Vaillant 

calorMATIC 430 (partea 1 a acestui document)
– Instrucţiunile de utilizare şi instalare ale 

instalaţiei de încălzire
– Toate instrucţiunile pentru accesorii-componente

1.1 Păstrarea documentaţiei
Înmânaţi utilizatorului instalaţiei aceste instrucţiuni de 
utilizare şi instalare, precum şi toată documentaţia 
conexă şi materialele auxiliare, după caz. Acesta va avea 
grijă de păstrarea acestui manual. Documentaţia trebuie 
păstrată pentru referinţe ulterioare.

1.2 Simbolurile utilizate
La instalarea aparatului, vă rugăm să respectaţi 
instrucţiunile de securitate din acest manual! 

e Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare!

d Pericol!
Pericol iminent pentru integritatea corporală şi 
pentru viaţă!

H Pericol!
Pericol de ardere şi opărâre!

a Atenţie!
Situaţie potenţial periculoasă pentru produs şi 
mediu!

h Indicaţie!
Informaţii şi indicaţii utile.

⇒ Acest simbol semnifică o activitate necesară

1.3 Autenticitatea manualului
Acest manual al utilizatorului are ca obiect exclusiv 
instalaţiile cu următoarele numere:

00 2002 8515 calorMATIC 430
00 2002 8516 calorMATIC 430
00 2002 8517 calorMATIC 430
00 2002 8518 calorMATIC 430
00 2002 8519 calorMATIC 430

Numărul articolului poate fi găsit pe plăcuţa cu marca de 
fabricaţie.

1 Indicaţii privind documentaţia
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2 Descrierea aparatului

calorMATIC 430 este un regulator controlat de condiţiile 
atmosferice pentru încălzirea şi furnizarea apei 
calde, racordat la o instalaţie de încălzire Vaillant 
(compatibil eBUS).
De asemenea, calorMATIC 430 poate fi folosit pentru 
reglarea următoarelor accesorii-componente:

– Pompă de circulaţie pentru pregătirea apei calde 
racordat la un modul multifuncţional VR 40

– Instalaţie de aerisire
– Boiler apă caldă convenţional
– Rezervor apă Vaillant actoSTOR
– Un al doilea circuit de încălzire cu folosirea modulului 

de amestecare  Vaillant VR 61
– Instalaţie solară cu utilizarea modulului solarVaillant 

VR 68

La calorMATIC 430 transmisia datelor şi alimentarea cu 
curent are loc printr-un port eBUS.

CalorMATIC 430 poate fi racordat la 
sistemul pentru telecomandă VR 8.

Pentru deservire calorMATIC 430 este echipat cu 
programul de diagnoză Vaillant vrDIALOG 810/2 şi cu 
sistemul de comunicaţie prin internet 
VaillantvrnetDIALOG, adică-pentrudiagnoză de la 
distanţăşi telereglări.

230 V~

1

45

2 3

Fig. 2.1 Schema sistemului

Legendă
1 calorMATIC 430
2 Senzor extern VRC 693 sau VRC 9535 (DCF)
3 Aparat de încălzire
4 Legătură prin cablu (VRC 693: cu 2 conductori; VRC 9535: 

cu 3 conductori)
5 Racord eBUS (2 conductori)

2.1 Plăcuţă cu marca de fabricaţie
Plăcuţa cu marca de fabricaţie se găseşte în spatele 
regulatoruluielectronic (platină).

2.2 Caracteristica CE
Prin marca CE se confirmă că regulatorul  Vaillant 
calorMATIC 430 satisface cerinţele de bază ale 
următoarelor directive:
– Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 

(Directiva 89/336/CEE)
– Directiva privind tensiunea joasă (Directiva 73/23/EEC)

Descrierea aparatului 2
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2.3 Utilizarea conform destinaţiei
Regulatoarele calorMATIC 430 sunt concepute după 
standardele tehnice actuale şi sunt construite în 
conformitate cu normele de securitate.
Din acest motiv, în cazul utilzării sale incorecte sau în 
scopuri necorespunzătoare-aparatul sau alte valori se 
pot deteriora.
Regulatorul calorMATIC 430 serveşte reglării în funcţie 
de condiţiile atmosferice a unei instalaţii de încălzire cu 
sau fără instalaţie de pregătire a apei calde/
pompă de circulaţie , şi legat fiind la o instalaţie de 
încălzire Vaillant cu port eBUS.
Este permisă operarea sa cu următoarele accesorii- 
componente:

– Pompă de circulaţie pentru pregătirea apei calde 
racordat la un modul multifuncţional VR 40

– Instalaţie de aerisire
– Boiler apă caldă convenţional
– Rezervor apă Vaillant actoSTOR
– Un al doilea circuit de încălzire cu folosirea modulului 

de amestecare  Vaillant VR 61
– Instalaţie solară cu utilizarea modulului 

solarVaillant VR 68
– Aparat de comandă de la distanţă VR 81

Utilizarea în alte scopuri sau în scopurifaţă de cele 
prevăzute este considerată neconformă cu destinaţia. 
Pentru prejudicii rezultate de aici producătorul/furnizorul 
nu îşi asumă nici o răspundere. Riscul este suportat 
exclusiv de utilizator.
Respectarea instrucţiunilor de utilizare şi instalare, 
precum şi citirea întregii documentaţii conexe fac parte 
integrantă din utilizarea conformă cu destinaţia.

3 Instrucţiuni de securitate şi 
prevederi

Regulatorul trebuie să fie instalat de o firma 
autorizatăpentru montaj, care preia răspunderea pentru 
respectarea normelor şi prescripţiilor în vigoare. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru deteriorări cauzate de 
nerespectarea acestor instrucţiuni.

3.1 Instrucţiuni de siguranţă

e Pericol!
Racorduri conducătoare de electricitate!
În cazul lucrărilor efectuate la cutia 
întrerupătoarelor poate surveni moartea prin 
electrocutare.
Înaintea lucrărilor la cutia întrerupătoarelor 
decuplaţi instalaţia şi asiguraţi-o împotriva 
cuplării accidentale.
Deschideţi cutia întrerupătoarelor doar dacă 
instalaţia de încălzire nu se află sub tensiune.

3.2 Prevederi
La instalarea componentelor electrice luaţi în 
considerare normele VDE şi EVU.

Pentru cablare utilizaţi conductori uzuali din comerţ.
Secţiunea minimă în cazul cablurilor senzorului şi al 
cablurilor Bus: 0,75 mm2

Nu este permisă depăşirea următoarelor lungimi maxime 
pentru cabluri:

- Cablurile senzorului  50 m
– Cablurile eBUS 300 m

În cazul în care cablurile senzorului şi cablurile eBUS de 
o lungime mai mare de 10 m şi cu o tensiune de 230 V 
merg în paralel, ele trebuie trase separat.
Nu este permisă utilizarea bornelor libere ale aparatelor 
ca borne de sprijin pentru alte cablări.

Instalarea regulatorului este permisă 
numai în spaţii uscate .

2 Descrierea aparatului
3 Instrucţiuni de securitate şi prevederi
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4 Montajul

calorMATIC 430 poate fi integrat în instalaţia de 
încălzire sau poate fi montat separat în locuinţă, pe un 
perete. La montajul mural racordarea la instalaţia de 
încălzire are loc printr-un cablu eBUS cu 2 conductori.
calorMATIC 430 este livrat cu unul dintre cei doi senzori 
externi:
– VRC 693 

Racordul la instalaţia de încălzire se face printr-
uncablu cu doi conductori

– VRC 9535 (DCF)
 Racordul la instalaţia de încălzire se face printr-
uncablu cu 3 conductori

4.1 Setul de livrare
Pe baza tabelului 4.1 verificaţisetul de livrare.

Poz. Nr. Componentă 

1 1 Regulator calorMATIC 430 

2 1
Senzor extern VRC 693 sau
Senzor extern VRC 9535 (DCF)

3 1 Componente de fixare

4 1 Ştecher de perete cu 6 poli

5 1 Instrucţiuni de utilizare şi instalare

Tab. 4.1 Setul de livrare al calorMATIC 430

4.2 Accesorii
Următoarele accesorii pot fi folosite pentru echiparea 
regulatorului:

Modul multifuncţional VR 40
Prin modulul multifuncţional VR 40 calorMATIC 430 
poate regla o pompă de circulaţie.

Modulul de amestecare VR 61
Modulul de amestecare VR 61 face din calorMATIC 430 
un regulator cu 2 circuite.

Modulul solar VR 68
Prin modulul solar VR 68 calorMATIC 430 poate regla o 
instalaţie solară.

Aparat de comandă de la distanţă VR 81
Instalaţia de comandă de la distanţă VR 81 se 
recomandă dacă calorMATIC 430 este montat în 
instalaţia de încălzire sau dacă trebuie influenţat al 
doilea circuit de încălzire.
Instalaţia de comandă de la distanţă VR 81 permite 
reglarea următorilor parametri:
– Mod de funcţionare
– Temperatura nominală a camerei

Deasemenea, prin simboluri sunt afişate semnalele de 
avarie şi cele ce indică necesitatea lucrărilor de 
întreţinere.

Schimbul de informaţii are lor prin cablul eBus.

h Indicaţie!
Dacă calorMATIC 430 este completat cu 
accesorii, acordaţi atenţie instrucţiunilor de 
utilizare ale accesorilor-componente.

4.3 Locul de montare
Instalaţi regulatorul doar în locuri uscate.

În cazul montajului mural, montaţi astfel regulatorul 
încăt acesta să poată sesiza corect temperatura camerei; 
De exemplu montaţi-l pe partea interioară a peretelui 
principal la o înălţime de 15 m.

Dacă cuplarea pentru cameră este activată, informaţi 
utilizatorul că în camera unde este montat regulatorul 
toate supapele corpurilor de încălzit trebuie să fie 
deschise.

Pentru locul de montare al senzorului extern vezi 
capitolul 4.6.

4.4 Montarea regulatorului în instalaţia de 
încălzire

e Pericol!
Racorduri conducătoare de electricitate!
În cazul lucrărilor efectuate la cutia 
întrerupătoarelor poate surveni moartea prin 
electrocutare.
Înaintea lucrărilor la cutia întrerupătoarelor 
decuplaţi instalaţia şi asiguraţi-o împotriva 
cuplării accidentale.
Deschideţi cutia întrerupătoarelor doar dacă 
instalaţia de încălzire nu se află sub tensiune.

Procedaţi după cum urmează:

⇒ Scoateţi din funcţiune instalaţia de încălzire.
⇒ Decuplaţi instalaţia de încălzire de la reţea şi 

asiguraţi instalaţia împotriva recuplăriiautomate.
⇒ Scoateţi diafragma anterioară a instalaţiei de 

încălzire.
⇒ Apăsaţi cu grijă racordul cu mufă al regulatorul (fără 

soclul de perete, vezi figura 4.1) în ştecherul 
instalaţiei de încălzire.

⇒ Dacă încă nu l-aţi montat, montaţi acum senzorul 
extern (vezi capitolul 4.6).

⇒ Montaţi instalaţia electrică precum s-a descris în 
capitolul 5.2, respectiv 5.3.

⇒ Racordaţi din nou instalaţia de încălzire la reţea.
⇒ Puneţi din nou instalaţia de încălzire în funcţiune.

 Montajul 4
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4.5 Montajul mural al regulatorului

1

2

5

4 3

Fig 4.1 Montarea calorMATIC 430

Legendă
1 Regulator calorMATIC 430
2 Soclu de perete
3 Orificii de fixare
4 Orificii pentru cablu
5 Bornele cablului eBUS şi racordul tip ştecher pentru racordul cu 

mufă

Procedaţi după cum urmează:

⇒ Scoateţi regulatorul (1) de pe soclul (2) mural. 
Pentru asta introduceţi o şurubelniţă în amândouă 
eclise cu clichet (vezi figura 4.1 săgeata).

⇒ Marcaţi un loc potrivit pe perete.  Aveţi grijă la 
trecerea cablului eBUS.

⇒ Executaţi două găuri cu diametrele de 6 mm în 
dreptul orificiilor de fixare (3).

⇒ Introduceţi diblurile livrate.
⇒ Treceţi cablul eBUS prin unul din ghidajele cablului 

(4).
⇒ Cu şuruburile furnizate fixaţi soclul mural.
⇒ Instalarea părţii electrice se efectuază conform 

descrierii din cap5.1.
⇒ Apăsaţi cu grijă regulatorul pe soclul deperete, până 

când se blochează. Racordul cu mufă de pe spatele 
regulatorului trebuie potrivit în racordul tip ştecher  
(5) al soclului mural.

4.6 Montajul senzorului extern
Locul de montare al senzorului extern trebuie să 
satisfacă următoarele cerinţe:
– trebuie să fie un loc protejat de vânt
– nu trebuie să fie un loc care să permită circulaţia 

curentului
– să fie ferit de razele directe ale soarelui
– să nu fie aproape de sursele de căldură
– faţadă N- sau NV

La clădirile cu 3 nivele montaţi senzorul extern la 
înălţimea 2/3 din înălţimea faţadei, iar la clădirile cu 
mai multe niveledecât 3, între nivelul 2 şi 3.

a Atenţie!
Umezirea instalaţiei şi a peretelui!
Montarea necorespunzătoare poate deteriora 
instalaţia şi/ sau peretele clădirii.
Aveţi grijă la ghidarea cablurilor şi a poziţiei 
corecte a senzorului extern după montare.

h Indicaţie!
Cu următoarele excepţii montarea celor doui 
senzori externi este asemănătoare:
-  VRC 693 are nevoie de un cablu de racord cu 

doi conductori
-  VRC 9535 are nevoie de un cablu de racord 

cu trei conductori

1

2

3

4
3

5

4

Fig 4.2 Montajul senzorului extern VRC 693

Legendă
1 Capac carcasă
2 Soclu de perete
3 Piuliţă olandeză pentru ghidajul cablului
4 Cablu de racord cu canal de deviere
5 Orificii de fixare

4 Montajul
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Fig 4.3 Montajul senzorului extern VRC 9535

Legendă
1 Capac carcasă
2 Soclu de perete
3 Piuliţă olandeză pentru ghidajul cablului
4 Cablu de racord cu canal de deviere
5 Orificii de fixare

Procedaţi după cum urmează:

⇒ Marcaţi un loc potrivit pe perete. Aveţi grijă la 
tragerea cablurilor pentru senzorul extern.

⇒ Pe partea clădirii trageţi cablul deracord (4) cu 
puţină înclinaţie către exteriorşi montaţi un canal 
de deviere.

⇒ Scoateţi capacul de la carcasa (1) senzorului extern.
⇒ Executaţi două găuri cu diametrele de 6 mm 

în dreptul orificiilor  de fixare (5).
⇒ Introduceţi diblurile livrate.
⇒ Cu 2 şuruburi fixaţi soclul mural (2) pe perete. 

Ghidajul cablului trebuie să se orienteze către jos.
⇒ Slăbiţi puţin piuliţa olandeză (3) şi împingeţi de jos 

cablul de racord prin ghidajul cablului.
⇒ Montarea instalaţiei electrice are loc ca în cap. 5.2 

pentru VRC 693, respectiv ca în cap. 5.3 pentru 
VRC 9535.

⇒ Strângeţi din nou piuliţa (3) olandeză. Garnitura de 
etanşare din ghidajul cablului se potriveşte la 
diametrul cablului folosit (diametrul cablului: 
4,5- 10 mm).

⇒ Apăsaţi capacul carcasei pe soclul mural, până când 
se blochează. Nu uitaţi garnitura de etanşare dintre 
soclul mural şi capacul carcasei.

5 Instalarea

e Pericol!
Racorduri conducătoare de electricitate!
În cazul lucrărilor efectuate la cutia 
întrerupătoarelor poate surveni moartea prin 
electrocutare.
Înaintea lucrărilor la cutia întrerupătoarelor 
decuplaţi instalaţia şi asiguraţi-o împotriva 
cuplării accidentale.
Deschideţi cutia întrerupătoarelor doar dacă 
instalaţia de încălzire nu se află sub tensiune.

După ce regulatorul este montat în instalaţia de 
încălzire, se execută racordul electric prin introducerea 
racordului cu mufăîn ştecherul potrivit al instalaţiei de 
încălzire.

5.1 Instalaţia electrică a regulatorului la montajul 
mural

Instalaţia de încălzire este decuplată, şi trebuie asigurată 
împotriva cuplării accidentale.

1

2

Fig. 5.1 Cuplarea electrică a calorMATIC 430

Legendă
1 Şipca bornelor de la calorMATIC 430
2 Şipca bornelor de la instalaţia de încălzire

Montajul 4
Instalarea 5
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h Indicaţie
Puntea dintre bornele 3 şi 4  (vezi fig. 5.1) nu 
trebuie îndepărtată.
La racordarea cablului eBUS nu trebuie 
acordată atenţie mare polarităţii. Prin 
schimbarea celor două racorduricomunicarea nu 
suferă.

Procedaţi după cum urmează:

⇒ Racordaţi cablul eBUS la şipca bornelor calorMATIC 
430.

⇒ Racordaţi cablul eBUS la şipca bornelor instalaţiei de 
încălzire.

5.2 Instalaţia electrică a senzorului 
externVRC 693.

Instalaţia de încălzire este decuplată, şi trebuie asigurată 
împotriva cuplării accidentale.

1

2

Fig. 5.2 Cuplrea electrică a senzorului extern VRC 693

Legendă
1 Cablul de racord al senzorului extern VRC 693
2 6-ştecher de perete cu 6 poli pentru loc de racordare X41 

(instalaţie de încălzire)

Procedaţi după cum urmează:

⇒ Racordaţi cablul la bornele senzorului extern 
conform figurii 4.2.

⇒ Racordaţi cablul la ştecherul de perete cu 6 poli 
conform figurii 5.2.

⇒ Introduceţi ştecherul de perete cu 6 poli în locul de 
racordare X41 al instalaţiei de încălzire.

5.3 Instalaţia electrică a senzorului 
externVRC 9535

Instalaţia de încălzire este decuplată, şi trebuie asigurată 
împotriva cuplării accidentale.

1

2

Fig. 5.3 Cuplarea electrică a senzorului extern VRC 9535

Legendă
1 Şipca bornelor senzorului extern VRC 9535
2 6-ştecher de perete cu 6 poli pentru loc de racordare X41 

(instalaţie de încălzire)

Procedaţi după cum urmează:

⇒ Racordaţi cablul la şipca bornelor senzorului extern 
conform figurii 5.3.

⇒ Racordaţi cablul la ştecherul de perete cu 6 poli 
conform figurii 5.3.

⇒ Introduceţi ştecherul de perete cu 6 poli în locul de 
racordare X41 al instalaţiei de încălzire.

5  Instalarea
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6 Prima punere în funcţiune

Situaţie de pornire:
regulatorul şi senzorul extern sunt montaţi şi racordaţi 
corect.
Instalaţia de încălzire este cuplat şi gata de funcţiune.

h Indicaţie!
Aveţi grijă ca cele două butoane de rotire 
(temeratura de scurgere/de stocare a apei calde 
şi temperatura de distribuţie a căldurii) ale 
instalaţiei de încălzire să fie pe valoarea 
maximă (opritorul drept). Astfel se garantează 
reglarea optimă prin calorMATIC 430.

Conceptul de deservire a calorMATIC 430 este prezentat 
în manualul utilizatoruluiîn cap. 4.3.

6.1 Asistentul la instalare
La prima punere în funcţiune veţi fi ghidat de asistentul 
la instalare. Asistentul la instalare recunoaşte 
componentele racordate la sistemul de încălzire.
În funcţie de configuraţia instalaţiei de încălzire, se pot 
opta pentru şase moduri de afişare (A1- A6). Cu ajutorul 
asistentului la instalare puteţi introduce parametrii 
principali ai instalaţiei de încălzire.

Asistentul la instalare începe cu prima pagină de Display 
A1, alegerea limbii.

⇒ În spiritul conceptului de utilizare (Instrucţiuni de 
utilizare cap. 4.3) selectaţi limba.

⇒ Pentru a ajunge pe pagina A2 de Display şi pentru a-
l bloca, rotiţi butonul de reglare stâng în direcţia 
mersului acelor de ceasornic.

Suport instalatie
Configuraţie sist.
Modul mixer CI 1

> alege

 Boiler     activ

 CA

�

A 2

Fig. 6.1 Pagina A2 de Display a asistentului la instalare.

Pe pagina de display A2 este afişată configuraţia 
sistemului de încălzire.
La felul circuitului de încălzire HK1 puteţi alege 
întrecircuit arzător (BK) şi inactiv.
În cazul boilerelor puteţi alege între activ şi inactiv.

⇒ Pentru a ajunge pe pagina A5 de Display şi pentru 
a-l bloca, rotiţi butonul de reglare stâng în direcţia 
mersului acelor de ceasornic.

Pe pagina Display A5 a asistentului la instalare puteţi 
controla comanda cazanului:

⇒ Pentru parametrul „Comanda cazanului“ alegeţi 
valoarea 50 °C.

⇒ Verificaţi reacţia instalaţiei de încălzire.

În cazul în care trebuie făcute modificări:

⇒ Rotiţi butonul de reglare stâng în sens invers 
mersului acelor de ceasornic, pentru a accesa 
paginile Display anterioare.

Când vreţi să părăsiţi asistentul la instalare:

⇒ Rotiţi butonul stâng în sensul mersului acelor de 
ceasornic, pentru a ajunge la pagina Display A6.

⇒ Confirmaţi cu „Ja“ terminarea instalării.

h Indicaţie!
Când aţi confirmat terminarea instalării cu 
„Ja“veţi putea accesa asistentul la instalare 
doar prin câmpul specialistului,care este 
protejat de un cod.

6.2 Câmpuri pentru specialişti
Câmpurile pentru specialişti servesc afişării şi reglării / 
modificării datelor de funcţionare specifice. Astfel 
reglarea poate fi transmisă optim către instalaţia de 
încălzire. Acest lucru este logic dacă sistemul de 
încălzire în afară de circuitul de încălzire 1 (HK 1) mai 
este echipat şi cu alte componente (de exemplu circuit 
de încălzire 2, boiler pentru apă caldă, sistem de aerisire, 
sistem solar).

h Indicaţie!
Descrierea funcţiilor regulatorului pentru 
accesorii-componente le veţi găsi 
înmanualele de utilizare ale acestor 
componente.

Câmpurile pentru specialist cuprind paginile Display 
C1- C26, cât şi paginile Display A1- A6 ale asistentului la 
instalare descris anterior.
Paginile Display C1-C26 la calorMATIC 430 apar în aceaşi 
ordine, precum este descris în tabela următoare 6.1.
Din această tabelă veţi putea afla parametri ce pot fi 
reglaţi sau modificaţi.

În funcţie de configuraţia aleasă a asistentuluila 
instalare (pagina Display A2), parametri neutilizaţi  se 
sting.

Reglările/modificările au loc în spiritul 
conceptului de utilizare, cum este descris în cap. 4.3 
almanualului de utilizare.

Pentru a ajunge la câmpurile specialistului, trebuie 
introdus un cod de acces.

 Prima punere în funcţiune  6



 Instrucţiuni de instalare calorMATIC 43010

Din afişajul de bază simplificat puteţi ajunge 
în câmpurile specialistului:

⇒ Pentru a ajunge în afişajul de bază daţi clic cu una 
sau amândouă butoane de reglare.

⇒ Rotiţi butonul stâng în sensul mersului acelor de 
ceasornic, până când ajungeţi pe pagina 
Display  15.

⇒ Introduceţi codul numeric.

> Introducerea codului

�

Câmp de coduri 15
deblocare

Număr cod: 0   0   0   0        

Fig. 6.2 pagina Display  15

Codul numeric este reglat din fabrică şi are 
valoarea 1 0 0 0.
Pe pagina Display C24 Service puteţi modifica codul 
numeric.

După introducerea codului numeric corect ajungeţi 
automat pe pagina Displayseite C1 din câmpul 
specialistului.

6.3 Reglarea parametrilor la setările din fabrică
La calorMATIC 430 puteţi regla din nou setările din 
fabrică după cum urmează:

⇒ Apăsaţi timp de 10 secunde amândouă butoane

Veţi accesa pagina Display pentrusetarea din fabrică

Sommer/Winterzeit-Umstellung

Anulare
Reglaj din fabrică

Programe de timp
totul

Jo. 12.01.06
11:46

3.0 °C exterioară

NU
NU   

�

NU   

Fig. 6.3 Pagina Display a setărilor de fabrică

Punct de 
meniu

Valoare 
introdusă 

Rezultat

Anulare da Parametri reglaţi rămân

Program 
temporal

da Toate ferestrele de timp se sting

Toate da
Toţi parametri reglaţi sunt repuşi la 
valorile setărilor din fabrică.

Tab. 6.1  Alegerea meniului din pagina Display a setărilor de 

fabrică

După confirmarea datei introduse sare Display-ul înapoi 
în afişajul de bază, respectiv în afişajul de bază 
simplificat.

6 Prima punere în funcţiune
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Pagina 
Display

Titlul 
paginei 
Display

valoare de 
funcţionare 
reglabilă
(doar afişare 
= A)

Observaţii Unitate Valoare 
minimă

Valoare 
maximă

Pasul Valoare 
presetată

C1 Informaţii 
HK1

Valoare 
nominală a 
căldurii 
furnizate (A)

Valoarea nominală a 
temperaturii pe tur 

°C 1

Starea pompei 
(A)

Pornit, oprit

Racord FBG / 
valoare 
nominală în 
cameră (A)

Este racordat dispozitiv 
de comandă de la 
distanţă?
Afişaj temperatură reală 
a camerei 

°C Da, nu şi 0,5

C3 Informaţii 
despre 
cazan

Senzorul 
instalaţiei VF1 
(A)

Valoare reală la senzorul 
temperaturii furnizate 1 
sau la senzorul interior 
al cazanului

°C 1

Starea flăcării 
instalaţiei de 
încălzire  (A)

Oprit, regim de 
încălzire, regim 
WW 

C4 Informaţii 
despre apa 
caldă

Valoarea 
nominală a 
apei  (A)

Temperatura nominală a 
apei din boiler

°C 1

Senzorul 
boilerului 
1 (A)

Temperatura reală a apei 
din boiler

°C 1

Starea pompei 
de circulaţie 
(A)

Pornit, oprit

C8 Parametru 
HK1

Felul circuitului 
de încălzire (A)

Indicatorul de stare Circuit de 
încălzire, inactiv

Conectare pe 
temperatura 
camerei

poate fi ales în cazul 
montajului mural al 
regulatorului sau al 
instalaţiei de comandă 
de la distanţă

nu există, cuplare, 
termostat

fără

regim de vară 
Offset

Dacă temperatura 
exterioară > decât 
temperatura nominală a 
camerei + Offset de vară, 
decuplează instalaţia de 
încălzire

K 0 30 1 1

C9 Parametru 
HK1

Temperatura 
redusă

Pentru intervalul de timp 
între ferestrele 
temporale poate fi 
reglată o temperatură de 
scădere.
Dacă specialistul a reglat 
funcţia de protecţie 
împotriva gerului, 
temperatura de scădere 
se reglează automat la 
valoarea de 5 °C. Nu se 
afişează temperatura 
exterioară.

°C 5 30 1 15

Curba de 
încălzire

Conform diagramei-
Instrucţiuni de utilizare 
cap. 4.7.3

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

temperatura 
minimă

Temperatură de 
distribuţie minimă

°C 15 90 1 15

Tab. 6.2   Paginile Display în câmpurile de deservire pentru specialist 
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Pagina 
Display

Titlul paginei 
Display

valoare de 
funcţionare 
reglabilă
(doar afişare = A)

Observaţii Unitate Valoare 
minimă

Valoare 
maximă

Pasul Valoare 
presetată

C16 Parametrii 
apei calde

protecţie 
antilegionella ziua

Zi a săptămânii sau 
bloc de zile; Boilerul 
este încălzit pentru o 
oră la 70 °C.

DECUPLAT, 
LUNI, MARŢI, 
MIERCURI,JOI, 
VINERI, 
SÂMBĂTĂ, 
DUMINICĂ, 
LUNI-
DUMINICĂ

DECUPLAT

Ora începerii 
protecţiei 
antilegionella

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

C21 Parametri 
întregului 
sistem

regimul Auto_
DECUPLAT

Reglează încălzirea în 
afara ferestrei 
temporale programate

Protecţie 
împotriva 
îngheţului, 
ECO, coborâre

Protecţia 
contra 
îngheţului

Temporizare 
pentru protecţia 
împotriva 
îngheţului

Temporizarea activării 
funcţiei de protecţie 
împotriva îngheţului, 
respectiv a funcţiei 
ECO.

Ore 0 12 1 4

Timp maxim de 
blocare a pompei

La atingerea 
temperaturii de 
distribuţie în cadrul 
unei perioade mai 
lungi, pentru perioada 
de blocare a pompei 
încălzirea se 
decuplează (funcţie 
dependentă de 
temperatura 
exterioară)

Min. Oprit, 5 60 1 15

C22 Parametri 
întregului 
sistem

Timp maxim 
preîncălzire

Înaintea începerii 
primei ferestre 
temporale

Min. 0 300 10 0

Timp maxim de 
decuplare 
prealabilă

Înaintea sfârşitului unei 
ferestre temporale

Min 0 120 10 0

AT încălzire 
completă

Temperatură 
exterioară, de la care 
încălzirea are loc în 
continuu 

°C OPRIT, 
-25

+10 1 Oprit

C24 Service Nr. tel. tehnician Introducerea numărului 
de telefonpentru cazuri 
service

Modificarea 
numărului de cod

0000 9999 câte 1 1000

Dată pentru lucrări 
de întreţinere

Zi/lună/an reglavile

C25 Sculă Corectarea 
temperaturii 
exterioare

Fixarea senzorului 
extern

K -5 5 1,0 0

Corectarea 
temperaturii reale 
a camerei

Fixarea senzorului de 
temperatură din 
cameră

K -3 3 0,5 0

Contrast display 0 15 1 6

C26 Versiuni 
software

Versiune software 
pro modul (A)

Afişarea numărului 
versiunii

Tab. 6.2  Paginile Display în câmpurile de deservire pentru specialist (continuare)

6 Prima punere în funcţiune
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6.4 Predarea către utilizator
Persoana care utilizează calorMATIC 430 trebuie să fie 
instruită în ce priveşte modul de folosire şi funcţionarea 
acestuia.

⇒ Predaţi utilizatorului spre păstrare toate 
instrucţiunile şi documentaţia aparatului.

⇒ Utilizatorul trebuie informat despre numărul 
articolului.

⇒ Înştiinţaţi utilizatorul asupra faptului că 
instrucţiunile trebuie să rămână în preajma 
regulatorului.

⇒ Parcurgeţi instrucţiunile de utilizare împreună cu 
utilizatorul şi răspundeţi eventualelor sale întrebări.

7 Firma de service, Garanţia

Firma de service
Perfecţiune Service SRL 
Bucureşti
Str. Nicolae Caramfil 75
Tel:  +40 – 21 – 209 51 01
Fax: +40 – 21 – 232 22 75
info@vaillant.com.ro
www.vaillant.com.ro

HTC – Hornoff Trade Consult
Bucureşti
Şos. Odăi 249 – 251
Tel:  +40 – 21 – 350 23 35 – 38
Fax: +40 – 21 – 300 78 29
office@vaillant.ro
www.vaillant.ro]

Garanţia
Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile 
prevăzute in certificatul de garanţie. Piesele de schimb 
se asigură de către producător/furnizor pe o perioadă de 
minim 10 ani, contra cost (în afara perioadei de 
garanţie). Defecţiunile cauzate de utilizare incorectă sau 
cele provocate în urma demontării produsului de către o 
persoană neautorizată nu fac obiectul acordării 
garanţiei.

8 Reciclarea şi eliminarea ecologică

calorMATIC 430 cât şi ambalajul pentru transport sunt 
compusedin materiale reciclabile.

Aparatul
calorMATIC 430, cât şi toate accesoriile sale nu se depun 
în containerele de gunoi menajer. Asiguraţi transportul şi 
depunerea aparatului dezafectat şi a eventualelor 
accesorii la centrele de colectare pentru deşeuri 
speciale.

Ambalajul
Eliminarea ecologică a ambalajului de transport se va 
încredinţa firmei autorizate care a instalataparatul.

9 Date tehnice

VRC 430

Tensiunea de lucru max 24 V

Curent absorbit < 45 mA

Secţiunea cablurilor de legătură 0,75…1,5 mm2

Gradul de protecţie IP 20

ie III

Temperatura mediului maximă admisă 50°C

Înălţime mm 97

Lăţime mm 146

Adâncime mm 45

Tab. 9.1 Date tehnice VRC 430
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Glosar

Temperatura redusă
Temperatura de scădere este temperatura la care scade 
temperatura internă a instalaţiei de încălzire în afara 
ferestrei temporale programate.

Auto_Off (Câmp de deservire pentru specialist)
În pagina Display C21 „Parametrii întregului sistem“ în 
punctul de meniu „Modus Auto_Off“ poate fi setat modul 
de reglare-pentru regim automat de funcţionarepentru 
acele perioade în care nu sunt programate ferestre 
temporale. Se pot selecta protecţia împotriva îngheţului, 
ECO şi coborâre..
– Protecţia împotriva îngheţului

În perioadele în care nu este programată fereastră 
temporală, instalaţia de încălzire este decuplată. 
Funcţia de protecţie împotriva îngheţului (vezi la 
capitolul respectiv) este activă

– ECO
În perioadele în care nu este programată fereastră 
temporală, instalaţia de încălzire este decuplată. 
Temperaturaexterioară este supravegheată. Dacă 
temperaturaexterioară scade sub 3 °C , temperatura 
nominală a camerei este reglată la temperatura de 
coborâre (cel puţin 5 °C). Reglarea se face la această 
temperatură nominală a camerei. O temporizare a 
protecţiei împotriva îngheţului (vezi vapitolul 
respectiv) acţionează chiar la începutul acestei reglări. 
Dacă temperatura exterioarădepăşeşte 4 °C, supraveg
hereatemperaturii externeeste activă , iar instalaţia de 
încălzire se decuplează.

– Coborâre
În perioadele când nu este programată fereastră 
temporală, temperatura nominală a camerei este 
reglată latemperatura de coborâre (cel puţin 5 °C). 
Reglarea se face la această temperatură nominală a 
camerei.

Câmpul de deservire pentru utilizator
El serveşte afişării şi reglării / modificării parametrilor 
de bază. În timpul funcţionării reglarea/modificarea 
parametrilor poate fi executată de către utilizator în 
lipsa unor cunoştinţe speciale. Prin reglarea 
corespunzătoare a parametrilor de bază, dispozitivul de 
încălzire satisface pe termen lung nevoile utilizatorului.

Câmpul de deservire pentru specialist
El serveşte afişării şi reglării / modificării parametrilor 
specifici. Acest câmp este rezervat specialistului, şi din 
acest motiv este protejat printr-un cod de acces.

Mod de funcţionare
Există regimurile de funcţionare „Auto“ (automat), 
„Manual“ şi „DECUPLAT“. Prin regimurile de funcţionare 
puteţi determina reglarea încălzirii camerei şi a 
pregătirii apei calde (vezi Instrucţiunile de utilizare, 
cap. 4.3.2, tab. 4.2).

Funcţia de protecţie contra îngheţului
Funcţia pentru protecţia împotriva îngheţului protejează 
instalaţia de încălzire şi locuinţa dvs. de îngheţ. Ea este 
activă şi în regimul de operare „DECUPLAT“.
Funcţia pentru protecţia împotriva îngheţului 
supravegheazătemperatura exterioară. Dacă 
temperatura exterioară scade sub 3 °C, pompa de 
încălzire va fi cuplată pentru cca. 10 min, după care este 
din nou decuplată după 10-  60 min (în funcţie de 
valoarea temperaturii exterioare). Dacă temperatura de 
distribuţie este mai mică decât 13 °C, cazanul instalaţiei 
de încălzire este cuplat şi va fi reglat la temperatura 
nominală a camerei de 5 °C. Când temperatura 
exterioară urcă peste 4 °C , supravegherea 
temperaturiiexterne rămâne activă,iar pompa de 
încălzire şi cazanul se decuplează.
Dacă temperatura exterioară este mai mică decât -20 
°C, cazanul instalaţiei de încălzire este cuplat şi va fi 
reglat la temperatura nominală a camerei de 5 °C.

Temporizarea protecţiei împotriva îngheţului
Prin reglarea temporizării protecţiei împotriva îngheţului 
(câmpul pentru specialist), activarea reglării încălzirii 
prin funcţia de protecţie împotriva îngheţului 
(temperaturaexterioarăr < 3 °C) poate fi temporizată cu 
o perioadă determinată(1 - 12 ore).
Perioada de temporizare a protecţiei împotriva 
îngheţului acţionează asupra funcţiei „ECO“ în regimul 
„Auto_Off“ (vezi capitolul respectiv).
Perioada de temporizare a protecţiei împotriva 
îngheţului se activează la scăderea temperaturii 
exterioare sub 3 °C.

 Circuit de încălzire (HK1)
HK1 înseamnă circuit de încălzire 1. Din acest motiv, 
astfel se numeşte şi instalaţia de încălzire. Dacă doriţi o 
denumire specială, în locul HK1 puteţi folosi şi o altă 
denumire (vezi Instrucţiunile de utilizare Kap. 4.7.5).

Curba de încălzire
Curba de încălzire indică raportul între temperatura 
exterioară şi temperatura de distribuţie. Prin selectarea 
unei curbe de încălzire veţi putea afla temperatura de 
distribuţie.
Încălzirea sa influenţează temperatura interioară.
Prin posibilităţile de alegere a curbelor de încălzire 
diferite, reglarea poate fi adaptată optim la cuplarea-
pentru cameră (vezi capitolul respectiv), la locuinţă şi la 
instalaţia de încălzire .
Fig. G.1 prezintă posibilităţile curbelor de încălzire la o 
temperatură nominală a camerei de 20 °C.
Dacă este selectată curba de încălzire 1.5, la o 
temperatură exterioară de 0 °C temperatura de 
distribuţieeste reglată la 56 °C.
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Abb. G.1   Diagrama cu curbele de căldură pentru o temperatură 

nominală a camerei de 20 °C

Axa a 

20

22

18 Temperatură exterioară în °C

Temperatură de distribuţie 
în °C

Fig. G.2 Deplasarea paralelă a curbei de încălzire

Dacă curba de încălzire 1.5 este selectată şi valoarea 
nominală pentru cameră nu este reglată la 20 °C ci la 
22 °C,atunci curba de încălzire se deplasează precum se 
vede în fig.G.2. Pe axa cu o înclinare de 45° curba de 
încălzire se va deplasa paralel în funcţie detemperatura 
nominală a camerei. Asta înseamnă că la o temperatură 
exterioară de 0 °C sistemul de reglare asigură o 
temperatură de distribuţie de 67 °C.

Temperatura de distribuţie
Instalaţia dvs. încălzeşte apă, ce este pompată prin 
instalaţia de încălzire. La părăsirea instalaţiei de 
încălzire, temperatura acestei ape calde se numeşte 
temperatură de distribuţie.

Temperatură interioară
Temperatura interioară sau temperatura de cameră este 
temperatura momentană din locuinţa dvs.

Parametri
Parametri sunt proprietăţile instalaţiei dvs. de încălzire.
Puteţi influenţa aceste proprietăţi prin modificarea 
valorilor unor parametri, de exemplu modificarea 
parametrului „Temperatură de scădere“ de la 15 °C la 
12 ° C.

Cuplarea pentru cameră (Câmp de deservire 
pentruspecialist)
În pagina Display C8 „parametru HK1“ în punctul de 
meniu „Cuplarea pentru cameră“ poate fi stabilit dacă 
senzorul de temperatură din calorMATIC 430, respectiv 
dindispozitivul de comandă de la distanţă se va folosi 
sau nu. Ca o condiţie este ca calorMATIC 430 să fie 
montat pe perete şi dispozitivul de comandă de la 
distanţă VR 81 să fie racordat.
În punctul demeniu „Cuplare pentru cameră“ este 
posibilă introducerea următoarelor date:
– nu sunt introduse date

Senzorul de temperatură nu este folosit la reglare.
– Cuplare

Senzorul de temperatură încorporat nu citeşte corect 
temperatura camerei din camera de referinţă. Această 
valoare nu este comparată cu temperatura nominală a 
camerei şi, în cazul unei diferenţe, se face ajustarea 
temperaturiide distribuţie.

– Termostat
 Senzorul de temperatură încorporat nu citeşte corect 
temperatura camerei din camera de referinţă. Dacă 
valoarea măsurată se află 
subtemperatura nominală a camerei, temperatura de 
distribuţie va creşte, iar dacă valoarea măsurată este 
peste temperatura nominală a camerei, instalaţia de 
încălzire se decuplează.

Folosirea funcţiei de cuplarepentru cameră asigură 
reglarea optimă a instalaţiei de încălzire, dacă curba de 
încălzire este selectată corect.

Temperatura nominală a camerei
Temperatura nominală a camerei este temperatura din 
locuinţa dvs., ce poate fi setată  cu ajutorul 
regulatorului. Instalaţia de încălzire încălzeşte atât timp, 
până când temperatura interioară corespunde 
temperaturii nominale a camerei.
La introducerea programelor temporale temperatura 
nominală a camerei este denumită şi temperatură de 
confort.

Valorile nominale
Valorile nominale sunt valori dorite de dvs. şi furnizate 
de regulator. De exemplu, temperatura nominală a 
camerei sau temperatura nominală pentru pregătirea 
apei calde.
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Reglare pe timp de vară/iarnă
În pagina Display  1 „Date de bază“ din punctul de 
meniu „Selectarea regimului“ poate fi stabilit dacă 
comutarea între regimul de vară şi de iarnă să se facă
automat (selectare: Auto).
La setarea din fabrică (starea de livrare) nu are loc 
comutare automată (selectare: Oprit).
Dacă calorMATIC 430 este echipat cu un senzor extern 
VRC 9535, care recepţionează semnalul radio DCF77, 
cuplarea între regimul de vară şi iarnă se face automat ; 
oprirea cuplării automate (selectare: Oprit) nu este 
posibilă în acest caz .

Temperatura de distribuţie
Vezi temperatura de distribuţie.

Pregătirea apei calde
Apa din boiler este încălzită la temperatura nominală 
aleasă. Dacă temperatura apei din boiler scade sub o 
anumită valoare, ea va creşte iarăşi până la temperatura 
nominală. Pentru pregătirea apei calde pot fi programate 
ferestre temporale.

Fereastră de timp
Pe zi pot pot fi programate trei ferestre temporale, 
pentru încălzire pentru pompa de circulaţie 
şi pentru pregătirea apei calde (vezi 
Instrucţiunile de utilizare cap. 4.7.1).
La încălzire, pentru fiecarefereastră temporală se 
reglează o valoare nominală..
La pregătirea apei calde pentru toate ferestrele 
temporale valoarea nominală pentru temperatura apei 
este de o foarte mare importanţă 
(Pagina display  10 „Parametrii apei calde“).
La pompa de circulaţie ferestrele temporale determină 
perioadele de funcţionare.
În regimul automat reglarea se face în funcţie de 
fereastra temporală stabilită.

Pompa de circulaţie
Dacă deschideţi robinetul de apă caldă poate dura un 
pic-în funcţie de lungimea conductelor- până ce apa 
caldă curge în afară. O pompă de circulaţie pompează 
apa caldă din circuit, până la conducta de apă caldă.  
Astfel, imediat după deschiderea robinetului, aveţi 
apă caldă la dispoziţie. Pentru pompa de circulaţie pot fi 
programate ferestre temporale.
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