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Vedere generală 1 - Utilizare
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Fig. 0.1  Vedere generală asupra modului de operare

Legendă
1 Descrierea meniurilor
2 Cursorul, arată parametrul selectat
3 Numărul meniului
4 Butonul de reglare ,

reglarea parametrilor (rotire), selectarea parametrilor (apăsare)
5 Butonul de reglare ,

alegerea meniului (rotire), activarea funcţiei speciale (apăsare)

Structura posibilitilor de comandă

Nivel utilizator
Rotiţi butonul de reglare   pentru alegerea meniului
Apăsaţi butonul de reglare   pentru alegerea parametrului de modificat
Rotiţi butonul de reglare   pentru modificarea parametrului selectat

Funcţii speciale
Posibil doar în afişajul general (economisire, Party, o singură încărcare a boilerului)
Apăsaţi de până la 3 ori butonul de reglare  pentru selecţia funcţiei speciale.
Apăsaţi butonul de reglare  pentru   selectarea parametrului de modificat şi pentru confirmarea valorii 

parametrului ales (după modificare prin rotire)
Rotiţi butonul de reglare    pentru reglarea valorii dorite (necesară doar la economisire)
Apăsaţi butonul de reglare    pentru terminarea funcţiei speciale

Funcţii service (rezervate tehnicienilor)
Selectarea este posibilă din afişajul general
Apăsaţi butonul de reglare  şi  în acelaşi timp  1x  modul coşar
Apăsaţi butonul de reglare  şi  în acelaşi timp 2x  regimul manual
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Vedere generală 2 – Display-uri

Display în afişajul general

Display-ul indică modul momentan de funcţionare, 
precum şi valoarea necesară a temperaturii camerei 
pentru fiecare circuit de încălzire şi oferă posibilitatea 
modificării rapide a modului de funcţionare pe fiecare 
circuit de încălzire.

Dacă sunt racordate mai mult decât două circuite de 
încălzire, acestea sunt prezentate una după alta (prin 
rotirea butonului de reglare ).

Display exemplificator în meniurile pentru utilizator

Domeniul de variaie pentru reglaje specifice 
utilizatorului.

Display exemplificator în câmpul de coduri

Domeniul de variaţie pentru reglaje specifice instalaţiei, 
care se execută numai de către specialişti.

Exemplu de display la funcţia service

Funcţii care pot fi activate de către instalator, respectiv 
de coşar.

Display exemplificator pentru funcţii speciale

Funcţiile care modifică temporar modul de funcţionare a 
circuitului de încălzire, şi care pot fi oprite automat. 
Apelarea este posibilă doar din display-ul general.

Vedere generală 2 – Display-uri
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Indicaţii privind documentaţia

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

Documentaţie conexă
Pentru utilizatorul instalaţiei:
Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale fiecărei 
componente în cursul exploatării instalaţiei.

Pentru instalatorul autorizat:
Respectaţi instrucţiunile de instalare pentru fiecare 
componentă a instalaţiei la montarea şi punerea în 
funcţiune.

Plasarea şi păstrarea documentaţiei
Înmânaţi utilizatorului instalaţiei aceste instrucţiuni de 
instalare, precum şi mijloacele de asistenţă. Utilizatorul 
va prelua sarcina de păstrare a instrucţiunilor şi a 
materialelor auxiliare, pentru ca acestea să fie 
disponibile la nevoie.

Simbolurile utilizate
La instalarea aparatului, respectaţi instrucţiunile de 
securitate din acest manual de instalare!

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

e Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare!

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

Instrucţiuni de utilizare

1 Descrierea aparatului

1.1 Structura şi funcţionarea
Setul de reglare calorMATIC 630 include echipamentele 
(aparate şi senzori) necesare procesului de reglare prin 
senzor extern a temperaturii pe tur cu programare 
temporizată, pentru o instalaţie de încălzire centrală cu 
apă caldă şi de preparare a apei calde menajere.

Aparatul regulator poate comanda următoarele circuite 
ale instalaţiei:
• un circuit de încălzire direct,
• două circuite de amestec, de ex. pentru încălzirea prin 

pardoseală,
• un boiler pentru apă fierbinte încălzit indirect,
• o pompă de recirculare pentru apă fierbinte.

Pentru extinderea sistemului se pot racorda  6 module 
suplimentare pentru circuite de amestec (accesorii) , 
aparatul regulator putând astfel comanda maxim 
15 circuite de încălzire.

Circuitele de amestec sunt programate prin prin aparatul 
regulator central. Pentru operare separată, pentru 
fiecare circuit de amestec este disponibil un aparat de 
comandă de la distanţă.

În vederea unei operări confortabile, la primele 8 circuite 
de încălzire pot fi racordate aparate de comandă de la 
distanţă.

Fiecare circuit de amestec poate fi comutat la nevoie 
între:
– Circuit de încălzire (circuit radiator, circuit podea ş.a.),
- Reglare la valoare constantă,
– Ridicarea temperaturii pe retur,
- Circuit apă fierbinte (suplimentar pentru circuit apă 

fierbinte integrat).

Cu ajutorul cuplorului bus (accesoriu) puteţi cupla până 
la zece aparate de încălzire modulatoare Vaillant, 
respectiv până la zece producătoare de căldură cu 
1-2 trepte.

Cu ajutorul telecontactului telefonic (intrare de contact 
fără potenial) al aparatului regulator poate fi comutat de 
către telecomutatorul teleSWITCH prin intermediul 
telefonului din diverse locuri.

Indicaţii privind documentaţia
Descrierea aparatului 1
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1.2 Vedere generală asupra sistemului
Sistemul de reglare este echipat cu setul de reglare 
inclusiv soclul de racord- la care se execută racordurile 
murale-şi senzorul.
În cadrul echipării de bază, pot fi comandate
- un boiler de apă caldă menajeră,
- max. 2 aparate de încălzire modulatoare, alternativ un 

cazan cu 2 trepte,
- 2 circuite reglate,
- 1 circuit nereglat
ce pot fi legate la instalaţie. Pentru alte componente a 
sistemului, cum ar fi circuitele de încălzire, trebuie 
integrate alte module în sistem prezentate în Vederea 
generală asupra sistemului (fig. 1.1, pagina 6).

2 Utilizarea

Toate reglajele necesare în sistem pot fi efectuate de la 
regulatorul general. În acest scop, regulatorul general 
este dotat cu un display grafic. Pentru simplitatea 
proceselor de operare, se utilizeaz afişaje cu text 
explicativ. Dacă este necesar, display-ul poate fi comutat 
pe altă limbă naţională.

2.1 Moduri de afişare
Regulatorul poate afişa sub mai multe forme în funcţie 
de selectare (afişaj general, meniuri, câmpul de coduri). 
În afişajul general sunt prezentate regimurile funcţionale 
momentane, precum şi valorile necesare ale temperaturii 
camerei pe fiecare circuit de încălzire.
Regimurile necesare şi temperatura nominală a camerei 
pentru un circuit de încălzire pot fi setate şi în afişajul 
general.

În expunerea de la pagina 4 (vedere generală 2), sunt 
prezentate exemplificator display-urile posibile.

Dacă rotiţi butonul de reglare stâng, apare display-ul în 
afişajul principal  în care sunt prezentate şi pot fi 
modificate regimul de funcţionare momentan şi 
temperatura nominală a camerei pentru unele circiute 
de încălzire.
Rotind în continuare butonul de reglare  accesaţi 
meniurile în care apar informaţii relevante pentru 
utilizator ca timpii de încălzire, temperaturile reduse şi 
curbele de încălzire Aceste meniuri din display sus în 
dreapta sunt notate cu un număr (vezi Vedere generală 
1, partea mărită faţă). Numerotarea facilitează găsirea 
fiecărui meniu pe parcursul programării.

Fig. 1.1  Vedere generală asupra sistemului

1 Descrierea aparatului
2 Utilizarea
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Rotiţi mai departe butonul de reglare , intraţi în nivelul 
de coduri, care este rezervat specialistului datorită 
parametrilor modificabili aici, fiind protejat împotriva 
reglajelor accidentale prin intermediul unui cod.
Dacă nu este introdus nici un cod, câmpul de coduri nu 
este accesibil, dar unele meniuri pot să apară totuşi, fără 
ca modificarea acestora să fie posibilă. Acest nivel este 
semnalat printr-o numerotare cu prefixul 
C (C1, C2, C3, ...).
În continuare, este posibilă afişarea şi selectarea 
funcţiilor speciale, cum ar fi funcţia economic şi de 
service specifice tehnicienilor. Paşii necesari de operare 
sunt prezentaţi în Vederea generală 1 (partea mărită).

2.2 Butonul de reglare
Programarea întregului sistem are loc doar prin două 
butoane de reglare (  şi , Vedere generală 1, partea 
mărită faţă). Butonul de reglare  are rolul de selectare 
a parametrului (prin apăsare) şi de reglare a 
parametrilor (prin rotire). Butonul de reglare  serveşte 
selectării meniurilor (prin rotire), cât şi la activarea 
funcţiei speciale (prin apăsare).

2.3 Sistemul de ghidare a operatorului
Principiul comenzilor se bazează pe conceptul Vaillant 
"Apasă şi roteşte", precum şi pe afişarea textelor 
explicative pentru semnalarea univocă a proceselor de 
programare executate. Privirea generală 1 (partea mărită 
faţă) prezintă structura afişajului cât şi paşii de operare 
pentru utilizator sau specialist.

În cele ce urmeaz sunt descrise etapele necesare ale 
comenzilor. Din tabelele 2.1 şi 2.2  (paginile 8-10) puteţi 
să vă informaţi asupra meniului ce trebuie selectat 
pentru a alege meniul de selectat)

2.3.1 Selectarea meniului
Primul meniu apărut este afişajul general, unde apar 
regimurile momentane de funcţionare, cât şi 
temperaturile nominale ale camerelor pentru fiecare 
circuit de încălzire
Prin rotirea butonului de reglare  puteţi plasa cursorul 
pe parametrul dorit. Cursorul sare numai pe parametri 
care pot fi modificaţi în acest meniu. Simultan, pe rândul 
cel mai de jos apare ce anume  poate fi modificat prin 
rotirea butonului de reglare, de exemplu "alegerea 
regimului de funcţionare". Prin apăsarea butonului de 
reglare  selectaţi modificarea parametrului. Dacă rotiţi 
butonul de reglare,  are loc modificarea imediată a 
parametrului, acesta apărând imediat pe afişajul 
regulatorului, iar prin apăsarea butonului de reglare  
are loc confirmarea.

2.3.2 Tabele câmpurilor de meniuri
Pentru reglarea parametrului, vă rugăm să procedaţi 
conform descrierii din 2.3.1. Pentru clarificare, 
în tabelul 2.2 (pagina 9) parametri modificabili apar în 
gri. Explicitarea parametrilor se află lângă fiecare 
imagine de display, respectiv în anexa capitolului Vedere 
generală asupra funcţiilor.

2.3.3 Funcţii speciale
Accesarea funciilor speciale este posibilă din afişajul 
general. Pentru asta apăsaţi butonul de reglare .
Pentru modificarea parametrului, pentru selectare 
trebuie să apăsaţi butonul de reglare, iar pentru reglare 

 trebuie să-l rotiţi. Pentru confirmare apăsaţi din nou 
butonul de reglare . Pot fi selectate urmtoarele funcţii 
speciale:

- Funcţia de economisire  apăsaţi 1 x butonul de 
reglare 

- Funcţia Party   apăsaţi de 2 x butonul de 
reglare 

- O încărcare a boilerului  apăsaţi de 3 x butonul de 
reglare 

Reglarea funcţiilor speciale veţi găsi în tabela 2.3 pe 
pagina 11.

Pentru activarea unei funcţii, trebuie să o selectaţi din 
nou. Pentru funcţie de economisire (reglare pentru 
scăderea temperaturii) trebuie doar introdus timpul 
pentru care funcţia de economisire să fie activă. Afişajul 
general apare sau o dată cu terminarea funcţiei 
(s-a scurs timpul), sau prin apăsarea din nou a butonului 
de reglare . Explicarea funcţiilor le veţi găsi în anexa 
acestui manual.

Utilizarea 2
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Meniu afişat / imagine de display Semnificaţie şi posibilităţi de reglare

Din afişajul general puteţi prelua, pe lângă data curentă, oră, temperatură exterioară 
şi - la utilizarea unităţii de comandă ca aparat de comandă de la distanţă şi conectare 
pe temperatura camerei - temperatura curentă a camerei, alte informaţii cum ar fi 
modul momentan de funcţionare şi valoarea necesară a temperaturii camerei aferentă 
circuitului de încălzire. Odată cu reglarea modului de funcţionare, dumneavoastr 
comunicaţi regulatorului în ce condiii are loc reglarea circuitului de încălzire aferent.

În cazul circuitului de încălzire există următoarele regimuri de funcţionare: încălzire, 
diminuarea temperaturii, Auto, Eco, oprit.
Auto

Econom

Încălzire

Diminuare

Oprit

Funcionarea circuitului de încălzire alternează conform unei programări 
temporale prestabilite între modurile încălzire şi diminuare.
Funcţionarea circuitului de încălzire alternează după scurgerea timpului 
programat între regimurile de încălzire şi oprit. În acest caz, în perioada 
de diminuare, are loc o decuplare a circuitului de încălzire, dacă funcţia de 
protecţie împotriva frigului nu se activează (dependentă de temperatura 
exterioară).
Circuitul de încălzire funcionează independent de programul temporal 
prestabilit la valoarea necesară a temperaturii de zi a camerei.
Circuitul de încălzire funcionează independent de programul temporal 
prestabilit la valoarea necesară a temperaturii de noapte a camerei.
Circuitul de încălzire se opreşte, dacă funcţia de protecţie împotriva 
îngheţului nu se activează (dependentă de temperatura exterioară).

Pentru boilerul racordat, cât şi pentru circuit, există regimurile de funcţionare Auto, 
pornit şi oprit.
Auto

Pornire

Oprit

Umplerea boilerului, respectiv activarea pompei de recirculare, are loc 
după un program temporal prestabilit.
Umplerea boilerului este activată în continuu, ceea ce înseamnă că la 
nevoie
boilerul este imediat reumplut, pompa de recirculare funcţionând
neîntrerupt.
Boilerul nu se umple dacă pompa de recirculare nu funcţionează.
Dacă temperatura boilerului scade cu 10 °C,
boilerul, din motive de protecţie împotriva îngheţului, este reîncălzit 
la 15 °C.

Un alt parametru modificabil este temperatura nominală a camerei, care poate fi tot 
aşa reglată pentru fiecare circuit de încălzire. Valoarea necesară a temperaturii 
camerei este utilizată pentru calculul curbei de încălzire. Dacă ridicaţi valoarea 
necesară a temperaturii camerei, deplasaţi curba de încălzire reglată paralel cu o axă 
la 45° şi, corespunzător , temperatura pe tur care trebuie reglată de regulator. Pe 
baza schiţei alăturate, se poate recunoaşte dependenţa dintre valoarea necesară a 
temperaturii camerei şi curba de încălzire.

Tab. 2.1 Parametrii modificabili în afişajul general

2 Utilizarea
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Meniu afişat / imagine de display Semnificaţie şi posibilităţi de reglare

În afişajul prezentănd datele de bază puteţi seta limba de afişare, data actuală, ziua 
cât şi ora actuală afişată pe regulator. Setările se transmit tuturor componentelor 
conectate în sistem.

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

În display-ul Programe de timp, puteţi seta timpii de încălzire pentru fiecare circuit de 
încălzire. Pentru asta, prin rotirea butonului de reglare , trebuie mai întâi să 
selectaţi circuitul de încălzire.
Pentru fiecare zi, respectiv bloc, se pot regla până la trei perioade de încălzire. 
Reglarea are loc pe curba de încălzire setată şi la valoarea necesară a temperaturii 
camerei. Circuitele de încălzire afişează un program general:
Lu. – Vi.
Sâ.
Du.

6:00 – 22:00
7:30 – 23:30
7:30 – 22:00

Aceleaşi setări puteţi efectua şi pentru circuitul de umplere a boilerului şi circuitul 
pompei de recirculare.

În cazul regulatorului şi al componentelor de sistem racordate la acesta puteţi 
programa două ferestre de timp pentru vacanţă. Suplimentar, puteţi seta aici 
temperatura redusă dorită, adică valoarea la care să fie reglată pe parcursul absenţei 
dumneavoastră, indiferent de programul temporal prestabilit. După epuizarea 
intervalului de vacanţă, regulatorul revine automat la modul de funcţionare selectat 
anterior. Activarea programului de vacanţă este posibil numai în modurile de 
funcionare Auto şi Eco. 
Circuitele de umplere a boilerului racordate, respectiv pompa de recirculare sunt 
oprite în timpul vacanţei.

Tab. 2.2 Parametrii modificabili în câmpurile meniurilor

Utilizarea 2
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Meniu afişat / imagine de display Semnificaţie şi posibilităţi de reglare

În display-ul Parametri circuitului de încălzire este posibil reglarea parametrilor 
Temperatură redusă şi Curba de încălzire.

Temperatura redusă este temperatura la care va fi reglată încălzirea pe perioada de 
diminuare. Ea poate fi reglată separat pe fiecare circuit de încălzire.

Curba de încălzire reprezintă raportul dintre temperatura exterioară şi valoarea 
necesară a temperaturii pe tur. Reglarea are loc separat pentru fiecare circuit de 
încălzire.
Încălzirea încăperii de către instalaţia dumneavoastră depinde în mod decisiv de 
alegerea curbei de încălzire corecte. Alegerea unei curbe de încălzire prea ridicată 
presupune temperaturi prea mari în sistem şi, în consecinţă, un consum de energie 
ridicat. Alegerea unei curbe de încălzire prea scăzută poate duce, în anumite condiţii, 
la atingerea nivelului dorit al temperaturii după un interval lung de timp sau chiar la 
imposibilitatea atingerii acestuia.

Aici este posibilă setarea temperaturii dorite a boilerului.

Puteţi denumi individual fiecare circuit de încălzire din instalaţie. Pentru aceasta, vă 
stau la dispoziţie 10 litere pentru fiecare circuit de încălzire. Denumirile alese sunt 
stocate automat, şi întotdeauna vor apărea pe display.

Ultimul display al nivelului de utilizator conţine introducerea codului pentru nivelul de 
specialitate. Întrucât reglajele posibile acolo sunt rezervate specialistului, acest nivel 
este protejat contra unor reglaje accidentale prin intermediul unui cod de acces.
Pentru a putea citi parametrii de reglare fără introducerea codului, trebuie să apăsaţi 
o dată butonul de reglare . După asta, prin rotirea butonului de reglare , puteţi citi 
toţi parametrii din câmpul de coduri, dar nu-i puteţi modifica.

Tab. 2.2  Parametrii modificabili în meniurile pentru utilizator (continuare)

2 Utilizarea
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Meniu afişat / imagine de display Semnificaţie şi posibilităţi de reglare

Funcţia economică: aceasta vă permite diminuarea timpilor de încălzire pentru un 
interval de timp reglabil.
Introducerea perioadei după care are loc oprirea funcţiei economice: Ore : Minute

Funcţia Party: aceasta vă permite să continuaţi încălzirea până în punctul de 
decuplare.
Funcţia Party are efect numai asupra circuitelor de încălzire, respectiv de preparare a 
apei calde menajere care sunt setate în modurile de funcţionare Auto sau Econom.

O singură încărcare a boilerului: preparare a apei calde menajere independent de 
programul de temporizare curent.

Tab. 2.3  Funcţii speciale

Utilizarea 2
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3 Mesaje de eroare

În caz de avarii în instalaţie, aparatul central de comandă 
afişează mesaje de eroare. Acestea sunt prezentate în 
text explicativ.
Pentru remedierea defecţiunii, apelaţi la instalatorul 
dumneavoastră. Numărul său de telefon apare pe 
display, în cazul în care a fost programat.

4 Protecţia contra îngheţului

Aparatul regulator este dotat cu o funcţie de protecţie 
contra îngheţului. Această funcţie asigură protecţia 
împotriva îngheţului în regimele de funcţionare "Oprit"
"şi Econom-oprit".

Dacă temperatura exterioară scade sub o valoare de 
+3 °C, pentru fiecare circuit de încălzire se va predefini 
temperatura de diminuare reglată (noapte).

a Atenţie!
Dacă instalaţia de încălzire nu este debranşată 
de la reţea, instalaţia poate îngheţa-protecţia 
împotriva îngheţului poate funcţiona doar 
atunci.

5 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. 

6 Transmiterea datelor

În funcţie de particularităţile locului, poate dura până la 
15 minute până când toate datele (temperatura 
exterioară, starea aparatului ş.a.m.d.) se actualizează.

3 Mesaje de eroare, 4 Protecţia împotriva îngheţului
5 Garanţia, 6 Transmiterea datelor



13Instrucţiuni de utilizare şi instalare calorMATIC 630

Instrucţiuni de instalare

1 Generale

Montajul, executarea racordurilor electrice, reglarea 
instalaţiei cât şi punerea în funcţiune pot fi realizate 
doar de un service autorizat!

În rezumat: Ce trebuie să faceţi pentru instalarea 
calorMATIC 630.

1. Pregătirea:
– Citiţi cu atenţie instruciunile de instalare
– Verificaţi setul de livrare

2.  Instalarea aparatului:
– Montaţi structura murală şi regulatorul central
– Montaţi senzorul extern VRC 693
– Executaţi instalarea componentelor electrice

3.  Pregtirea pentru funcionare:
– Efectuaţi reglajele generale la aparatul regulator 

central
– Efectuaţi reglajele specifice instalaţiei

Explicaţii suplimentare la acest subiect:
Aparatul de reglare calorMATIC 630 face posibilă 
comanda instalaţiilor de încălzire având diferite 
componente .
Pentru adaptarea comenzilor în funcţie de locul 
instalării, instalaţia electrică trebuie realizată luând în 
considerare componentele din sistem. Informaţii 
suplimentare referitoare la instalarea electrică găsiţi în 
capitolul 4.

Caracteristica CE
Cu ajutorul caracteristicii CE se confirmă faptul că 
regulatorul calorMATIC 630 împreună cu instalaţiile 
de încălzire Vaillant satisface cerinţele normativului 
referitor la compatibilitate electromagnetică 
(Normativul 89/336/EWG).

Utilizarea conform destinaţiei
Regulatorul calorMATIC 630 este conceput la stadiul 
tehnic actual şi este construit în conformitate cu 
normele de securitate recunoscute. Cu toate acestea, în 
cazul utilizării improprii sau neconforme cu destinaţia, 
poate fi periclitată integritatea corporală sau viaţa 
utilizatorilor sau terţilor, respectiv pot fi afectate 
aparatele sau alte bunuri materiale.

Aparatul regulator central calorMATIC 630 este un 
sistem regulator modular cu interconectare prin busuri, 
pentru reglarea instalaţiilor centrale de încălzire a apei 
având cazane integrate.

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 instruciunilor de utilizare şi de instalare 
este parte integrantă a utilizării conforme cu destinaţia.

2 Instrucţiuni de securitate/prescripţii

Aparatul regulator trebuie să fie instalat de un tehnician 
autorizat, care preia răspunderea pentru respectarea 
normelor şi prescripţiilor în vigoare. Nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru deteriorări cauzate de 
nerespectarea acestor instrucţiuni.

2.1 Instrucţiuni de securitate

a Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare la 
contactele electrice.
Înainte de a efectua lucrări la aparat, 
deconectaţi alimentarea electrică şi asiguraţi-
vă contra posibilităţii de reconectare.
Desprindeţi aparatul din montajul mural sau 
extrageţi-l de pe soclu numai dacă este scos de 
sub tensiune.

2.2 Prescripţii
La instalarea părţii electrice se vor respecta prescripţiile 
asociaţiilor de profil şi ale societăţii furnizoare de 
energie electrică.

Pentru cablare se vor folosi cabluri uzuale din comerţ.
Secţiunea minimă a cablurilor:
– Cablu de racord 230 V

(pompe sau cablu de racord al mixerului)       1,5 mm2

– Cablu de joasă tensiune
(conductori senzor sau magistrală)         0,75 mm2

Nu este permisă depăşirea următoarelor lungimi maxime 
pentru cabluri:
- Cablurile senzorului   50 m
- Conductorii magistralei   300 m

Începând de la o lungime de 10 m, cablurile de 
alimentare la 230 V şi cablurile pentru senzori, respectiv 
busuri, se pozează separat.

Conductele de racord de 230 V se vor executa în 1,5 mm2 
şi se vor fixa în montajul mural cu ajutorul dispozitivelor 
de prindere.

Nu este permisă utilizarea bornelor libere ale aparatelor 
ca borne de sprijin pentru alte cablări. 

Regulatorul trebuie să fie instalat în spaţii uscate.

Generale 1
Instrucţiuni de securitate/prescripţii 2
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3 Montajul

Aparatul regulator central poate fi montat direct în 
montajul mural, sau pe perete cu ajutorul soclului de 
perete VR 55 (accesoriu).

3.1 Setul de livrare
Verificaţi setul de livrare al regulatorului conform 
tabelului 3.1.

Poz. Nr. Componentă

1 1 Aparat regulator calorMATIC 630

2 4 Senzorul standard VR 10

3 1 Cablu reţea 230 V, 3 m lungime

4 1 Cablu de legătură 7/8/9, 3 m lungime

5 1 Senzorul extern VRC 693

Tab. 3.1 Setul de livrare pentru calorMATIC 630

3.2 Accesorii
Următoarele accesorii pot fi utilizate pentru extinderea 
sistemului regulator modular cu interconectare prin 
busuri.

Soclu mural VR 55
Gama de accesorii include un soclu mural, cu ajutorul 
căruia unitatea de comandă poate fi utilizată ca aparat 
de comandă de la distanţă prin intermediul plăcii de 
contacte ProE, independent de locul de instalare al 
structurii murale centrale. Comunicarea are loc prin 
eBus. Odată cu accesoriile se livrează şi un suport, care 
se poate intruduce în montajul mural în locul unităţii de 
deservire.

Modulul de amestec VR 60
Cu ajutorul modulului de amestec instalaţia de încălzire 
poate fi extinsă cu două circuite de amestec. Pot fi 
conectate maxim 6 module de amestec. 
La VR 60, se poate seta prin intermediul selectorului 
rotativ o adresă univocă a busului. Setarea programelor 
de încălzire, precum şi a tuturor parametrilor necesari se 
realizează prin regulatorul central, cu ajutorul eBus-ului. 
Toate racordurile specifice circuitului de încălzire 
(senzor, pompe) se realizează direct la modulul de 
amestec prin ştecherul ProE.

Cuplorul bus modulator VR 30
Cuplorul bus modulator face posibilă comunicaţia 
regulatorului central cu mai multe instalaţii de încălzire 
Vaillant. Dacă mai mult de două aparate de încălzire 
trebuie legate în cascadă, pentru fiecare aparat de 
încălzire este necesar un cuplor bus, care realizează 
legătura dintre eBus şi aparatul de încălzire (mufă 
Western). Pot fi conectate maxim 6 VR 30.
Cuplorul bus este montat direct în unitatea de comutare, 
comunicarea cu regulatorul având loc prin eBus. 
La VR 60, se poate seta prin intermediul selectorului 

rotativ o adresă univocă a busului. Toate celelalte setări 
se efectuează la aparatul regulator central.

Cuplorul bus de comutare VR 31
Cuplorul bus VR 31 face posibilă comunicarea între 
regulatorul central calorMATIC 630 şi un producător de 
căldură de comutare. În această combinaţie comunicaţia 
dintre regulator şi aparatul de încălzire are loc în 
principiu prin eBus. La o configuraţie în cascadă, pentru 
fiecare producător de căldură este nevoie de un cuplor 
bus separat. Pot fi conectate maxim 6 cuploare bus.

Aparat de comandă de la distanţă VR 90
La primele opt circuite de încălzire (HK 1 … HK 8) se 
poate racorda câte un dispozitiv de comandă de la 
distanţă propriu . El permite reglarea regimului de 
funcţionare şi a temperaturii nominale a camerei, dar în 
acelaşi timp controlează şi temperatura camerei cu 
ajutorul senzorului integrat.
Se pot seta şi parametrii pentru circuitul de încălzire 
aferent (program timp, curbă încălzire etc.) şi se pot 
selecta funcţiile speciale (Party etc.). 
Suplimentar, se pot afla şi informaţii despre circuitul de 
încălzire, respectiv mai poate indica şi mesaje de eroare. 
Comunicarea cu regulatorul de încălzire realizează prin 
eBus.

Senzorul standard VR 10
În funcţie de configuraţia instalaţiei, sunt necesari 
senzori suplimentari pentru tur, retur, colector sau boiler. 
Din acest motiv, în gama de accesorii Vaillant se găseşte 
un senzor standard. Senzorul standard VR 10 este astfel 
echipat, încât el poate fi folosit ca ca senzor de 
imersiune, de ex. ca senzor de boiler într-un tub sau ca 
senzor de tur într-un vas hidraulic de echilibrare. Cu 
ajutorul benzii de prindere, acesta poate fi fixat ca 
senzor aplicat la de pe tur sau retur. Pentru asigurarea 
unui bun transfer al căldurii, senzorul este aplatizat pe o 
latură. Recomandăm suplimentar izolarea ţevii cu 
senzor, pentru asigurarea unei detecţii optime a 
temperaturii.

Fig. 3.1  Senzorul standard VR 10

3 Montajul
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3.3 Montarea regulatorului de căldură 
calorMATIC 630

3.3.1 Instalarea montajului mural
În setul de livrare pe lângă regulator se mai găseşte 
montajul mural cu contactele electrice. Contactele sunt 
executate în sistem ProE-Technik, şi la acestea se vor 
face toate conexiunile electrice.

1

2

Fig. 3.2  Deschiderea montajului mural

Capacul carcasei are o singură componentă.

• Desfaceţi şurubul (1) de la partea superioară a 
carcasei.

• Lăsaţi jos capacul carcasei (2). Detaşaţi capacul 
carcasei şi îndepărtaţi-l.

Fig. 3.3  Instalarea montajului mural

h Aveţi grijă,
- cablurile de joasă tensiune (de ex. cablurile 

senzorilor) trebuie să fie treacă în spatele 
structurii murale prin locaşul de cabluri (4) 

- cablurile aflate sub tensiune de reţea (230 V) 
trebuie să treacă prin locaşul pentru cabluri 
de jos

a Atenţie!
Pentru conectare la fişa ProE, cablurile aflate 
sub tensiune de 230 V pot fi desizolaţi doar pe 
o lungime maximă de 30 mm. La desizolare pe 
o lungime mai mare apare pericolul de 
scurtcircuit cu placa conductoare în cazul când 
cablurile nu au fost fixate în fişă.

• Însemnaţi toate cele 3 orificii de fixare (3) şi executaţi 
găurile.

• Alegeţi diblul după starea peretelui, după care fixaţi cu 
şuruburi montajul mural.

• Cablaţi regulatorul după planul de cablare 
(vezi pag. 21).

• Asiguraţi toate cablurile cu siguranţele contra 
smulgerii din setul de livrare (5).

• Montaţi capacul carcasei.

Montajul 3
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3.3.2 Montarea regulatorului ca aparat de comandă 
de la distanţă

Pentru instalarea pe perete se livrează şi un soclu mural 
(accesoriu VR 55). Împreună cu soclul mural se livrează 
şi un paravan pentru structura murală.

La folosirea regulatorului ca aparat de comandă de la 
distanţă se vor avea în vedere, pentru montajul pe 
perete, următoarele:
Cea mai convenabilă locaţie de montaj este de cele mai 
multe ori în spaţiul locativ principal, pe un perete 
interior la o înălţime de aprox. 1,5 m.
Această poziţie oferă cea mai bună posibilitate de 
detecţie a aerului care circulă liber prin încăpere – 
neobstrucţionat de obstacole cum ar fi mobilă, perdele 
sau alte obiecte. Alegeţi astfel locul de montaj, încât nici 
curentul produs de uşi sau ferestre, nici sursele de 
încălzire cum ar fi radiatoarele de încălzire, şemineele, 
televizoare sau razele soarelui să nu poată influenţa în 
mod direct aparatul . În camera în care este amplasat 
aparatul regulator toţi robineţii radiatoarelor trebuie să 
fie complet deschişi în cazul în care conectarea pe 
temperatura camerei este activată.
Cablarea legăturilor electrice la aparatul de încălzire se 
va efectua în mod corespunzător înainte de amplasarea 
aparatului regulator.

3

1

2

4

Fig. 3.4  Montare ca aparat de comandă de la distanţă

• Asiguraţi-vă că prin cablul spre aparatul regulator nu 
trece curent electric.

• Deschideţi montajul mural cu ajutorul unei şurubelniţe 
şi îndepărtaţi capacul carcasei.

• Scoateţi aparatul regulator.
• Executaţi două găuri de fixare (3) pentru soclul mural 

VR 55 cu diametrul 6 mm ca în figura 3.4 şi introducei 
diblurile din setul de livrare.

• Treceţi cablul de racord prin orificiul pentru trecerea 
cablului (4).

• Fixaţi soclul mural la perete cu cele două şuruburi din 
setul de livrare.

• Racordaţi cablul conform Fig. 4.17 de pe pagina 32.

• Aşezaţi aparatul regulator pe soclul mural aşa încât 
ştifturile de pe spatele părţii superioare să se 
potrivească în locaşuri (2).

• Apăsaţi aparatul regulator pe soclul mural până la 
cuplarea perfectă.

• Introduceţi paravanul livrat în montajul mural.
• Montaţi capacul carcasei.

3.3.3 Montarea senzorului extern VRC 693
Aparatul poate fi deschis numai de către un specialist 
atestat şi se poate instala numai conform figurilor. 
În plus, se va acorda atenţie normelor de siguranţă şi 
instrucţiunilor de instalare atât ale aparatelor de încălzit, 
cât şi ale regulatorului de căldură.

Locul de montaj
Montarea senzorului extern trebuie să se facă în
cele mai utilizate încăperi.
În cazul când aceasta nu poate fi stabilită cu exactitate, 
amplasaţi senzorul extern pe partea dinspre nord sau 
nord-vest a casei.
Pentru detectarea optimă a temperaturii exterioare, la 
clădiri cu până la 3 niveluri aparatul trebuie amplasat la 
aproximativ 2/3 din înălţimea faţadei.
În cazul clădirilor mai înalte se recomandă amplasarea 
între nivelurile 2 şi 3. Se recomandă fixare cu şuruburi.
Locul de amplasament nu trebuie ales nici ferit de vânt, 
nici expus curenţilor de aer şi nici cu expunere directă la 
soare. Aparatul trebuie să fie la o distanţă de minim 1 m 
faţă de deschizăturile din perete prin care pot circula 
permanent sau temporar curenţi de aer cald.
În funcţie de accesibilitatea locului de montaj, se poate 
alege varianta de elevaţie sau de înglobare a peretelui.

 

  

N

S

W

O

1/3

2/3

> 1 m

N, NW (optional)

Fig. 3.5  Senzorul de temperatură extern VRC 693 locul de 

montare

3 Montajul
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a Atenţie!
Pericol de pătrundere a umezelii în perete şi 
aparat! 
Poziţionarea corespunzătoare a cablurilor şi 
modul precaut de lucru asigură etanşeitatea 
senzorului extern şi a clădirii.
Aparatul trebuie să fie fixat pe perete în poziţia 
indicată alăturat! Intrarea cablurilor (3) trebuie 
să fie orientată în jos.

1
5

6

7

8
2

8

9

3 3

4

4

Fig. 3.6 Montajul senzorului extern şi poziţia de montare

• Îndepărtaţi placa de acoperire (1) a carcasei şi fixaţi pe 
perete carcasa cu 2 şuruburi prin găurile de fixare (8).

• Cablul de legătură (4) montat la aparat trebuie să aibă 
cel puţin 2 x 0,75 mm şi se trage de jos prin intrarea 
cablurilor (3).
Poziţionarea corespunzătoare a cablurilor şi modul 
precaut de lucru asigură etanşeitatea senzorului şi a 
clădirii.

• Efectuaţi cablarea bornelor corespunzător schemei de 
conexiuni din Fig.4.1.

• Asiguraţi-vă că garnitura carcasei este bine fixată în 
partea superioară (1) şi apăsaţi partea superioară pe 
carcasă.

• Fixaţi partea superioară a carcasei (1) cu şuruburile din 
setul de livrare pe partea inferioară a carcasei (2).

4 Instalarea părţii electrice

Realizarea branşamentului electric este permisă numai 
unei firme autorizate pentru montaj.

d Pericol!
Pericol de moarte prin electrocutare la 
contactele electrice!
Înainte de a efectua lucrări la aparat, 
deconectaţi alimentarea electrică şi asiguraţi-
vă contra posibilităţii de reconectare.
Acţionarea întrerupătoarelor de reţea nu 
asigură decuplarea de la reţea a tuturor 
bornelor sistemului.

a Atenţie!
Cablurile de 230 V pentru racordare la fişa 
ProE din motive de siguranţă nu pot fi 
desizolate pe o distanţă mai mare de 30 mm.
La desizolare pe o lungime mai mare apare 
pericolul de scurtcircuit cu placa conductoare în 
cazul când cablurile nu au fost fixate 
corespunzător în fişă.

4.1 Conectarea aparatului de încălzire
• Deschideţi pupitrul de comandă al aparatului de 

încălzire/cazanului aşa cum este descris în 
instrucţiunile de instalare.

• Racordaţi cablurile de racord a aparatului de încălzire 
la cablurile de legătură livrate conform Fig. 4.1.

Fig. 4.1 Conectarea aparatului de încălzire

• Racordaţi cablul de tensiune al aparatului de încălzire 
la montajul mural.

h Indicaţie!
Instalaţia calorMATIC 630 dispune de un 
întrerupător de reţea cu care în timpul testării 
sau al întreţinerii pot fi decuplate 
componenntele electrice interne dar şi alte 
componente (pompă, vană de amestec).

Montajul 3
Instalarea părţii electrice 4
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În cazul în care în sistem s-a depăşit tensiunea maximă 
de 6,3 A, respectiv dacă valoarea maximă de solicitare a 
contactelor este de peste 2 A, consumatorii trebuie 
cuplaţi peste un sistem de protecţie.

4.2 Cablajul
Regulatorul calorMATIC 630 recunoaşte automat 
senzorul. Configurarea producătoarelor de căldură 
racordate are loc automat. Configurarea circuitelor de 
încălzire trebuie să fie efectuată în funcţie de 
combinaţia instalaţiilor.
Configuraţiile hidraulice posibile sunt prezentate la 
paginile 20 - 31 într-un format ilustrat.

• Conectarea cablurilor componentelor trebuie să se 
facă conform planului de cablare.

a Atenţie!
Pentru o funcţionare impecabilă, este totdeauna 
necesar ca senzorul VF1 de determinare a 
temperaturii comune pe tur să fie conectat.

4.2.1 Conectarea unui circuit de amestec ca circuit 
de încărcare a boilerului

Fiecare circuit de amestec din sistem este utilizabil ca 
circuit de încărcare a boilerului.
• Executaţi cablarea conform Fig. 4.2.

Fig. 4.2  Conectarea unui circuit de amestec ca circuit de 

încărcare a boilerului

Legendă la Fig. 4.2:

1 Pompă de încărcare a boilerului

2 Pompă de recirculare

3 Senzorul boilerului

4.2.2 Aspecte speciale ale racordării pompei de 
recirculare

Regulatorul dispune de un contact separat pentru o 
pompă de recirculare. Această pompă de recirculare este 
coordonat de circuitul de umplere a boilerului 
neconfigurat. Ea face posibilă folosirea unui program de 
temporizare independent de circuitul de umplere a 
boilerului.

O pompă de recirculare într-un cerc de amestec 
configurat ca circuit de umplere a boilerului afişează 
întotdeauna acelaşi program de temporizare ca circuitul 
de umplere a boilerului neconfigurat.

Circuitele de alimentare a boilerului şi pompele de 
recirculare racordate în principiu funcţionează în acelaşi 
regim. Cu alte cuvinte, modul de funcţionare care poate 
fi setat pentru circuitul de alimentare a boilerului, este 
acelaşi şi pentru pompa de recirculare.

4.2.3 Intrări pentru funcţii speciale
Regulatorul dispune de intrări speciale, care pot fi 
utilizate pentru funcţii speciale în caz de nevoie.

Intrarea pentru pompa de recirculare
La această intrare poate fi legat un contact liber de 
potenţial (buton). După o acţionare scurtă a butonului, 
pompa de recirculare este pornită pentru un interval fix 
de timp de 5 minute, independent de programul de timp 
setat.

Intrarea TEL
La această intrare poate fi legat un contact liber de 
potenţial (comutator). După acţionarea butonului, este 
modificat modul de funcţionare al circuitelor racordate 
de încălzire, apă caldă menajeră şi al pompei de 
recirculare, în funcţie de setarea din meniul C9.

La această intrare poate fi conectat şi accesoriul 
teleSWITCH, cu ajutorul căruia se poate realiza de la 
distanţă aceeaşi corecţie de parametri prin intermediul 
reţelei telefonice.

4 Instalarea părţii electrice
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4.2.4 Alocarea poziţiilor pe fişă

Tensiune de intrare 230 V~
Ieşire

Senzorul pe tur pentru temperatura 
colectorului

Tensiune de intrare 230 V~
Intrare

Senzor de tur circuit încălzire 2

Senzor de tur circuit încălzire 3

Pompã de încãrcarea a boilerului/
Supapă de comutare

Senzor de temperatură cazan
(doar la circuit de separare cu
cazane de cuplare)

Pompa de recirculare Senzor boiler

Pompă circuit de ardere

Vana de amestec a circuitului de 
încălzire 2

Pompa circuitului de încălzire 2

Contact de comutare
Circuit de circulare

Vana de amestec a circuitului de 
încălzire 3 Racord contact telefon de la distanţă

telecomutator

Contact eBUS

Pompă circuit de încălzire
Senzorul extern VRC 693

Racord cazan
de comutare treapta 1

Validare încărcare boiler
(numai în caz de schimb MF-TEC)

Racord cazan
de comutare treapta 2 Racord aparat de încălzire modulator

Aparat de încălzire 1

Supapă de comutare Racord aparat de încălzire modulator
Aparat de încălzire 2

Fig. 4.3 Alocarea poziţiilor pe fişă

Instalarea părţii electrice 4
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4.2.5 Particularităţi la racordarea boilerului de apă caldă menajeră

Exemplu 1

La racordarea unui boiler de apă caldă menajeră direct la aparatul de încălzire, se va avea în vedere că parametrul 
Circuit de separare din meniul C 10 trebuie să fie setat totdeauna pe "da", pentru a se asigura o funcţionare 
impecabilă.
Circuitele de apă caldă menajeră reconfigurate suplimentar şi integrate după vasul hidraulic de echilibrare nu sunt 
afectate de această setare.

Dotarea instalaţiei de încălzire:
- 1 Producător de căldură (de ex. aparat mural de încălzire pe gaz, racord prin 7/8/9)
- 1 Boiler de apă caldă menajeră
- 1 Circuit de încălzire nereglat (circuit de arzător, control prin aparat de comandă de la distanţă)
- 2 Circuite de încălzire reglate (2 circuite de încălzire prin pardoseală, control prin aparate de comandă de la 

distanţă)

Fig. 4.4  Încălzitor de perete cu VRC 630

4 Instalarea părţii electrice
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Fig. 4.5 Cablajul de conectare VRC 630, 1...VC, 3 HK, VIH

Instalarea părţii electrice 4
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Exemplu 2

Dacă boilerul de apă caldă menajeră este instalat în spatele vasului hidraulic de echilibrare, parametrul circuitului de 
separare din meniul C10 trebuie setat pe "nu". Se va avea aici în vedere că, la aparatele de încălzire cu ventil de 
comutare prioritară încorporat pentru prepararea apei calde menajere, fişa de la ventil trebuie să fie scoasă, pentru 
ca legătura spre vasul hidraulic de echilibrare să nu fie blocată la prepararea apei calde menajere.

Dotarea instalaţiei de încălzire:
- 2 Producătoare de căldură (de ex. 2 aparate murale de încălzire pe gaz, racord prin 7/8/9)
- 1 Boiler de apă caldă menajeră (racordat după vasul hidraulic de echilibrare)
- 1 Circuit de încălzire nereglat (circuit de arzător, control prin aparat de comandă de la distanţă)
- 2 Circuite de încălzire reglate (2 circuite de încălzire prin pardoseală, control prin aparate de comandă de la 

distanţă)

Fig. 4.6 Aparate de încălzire murale cu VRC 630 VIH după vasul de echilibrare

4 Instalarea părţii electrice
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Fig. 4.7 Cablajul de conectare VRC 630, 2...VC, 3 HK, VIH
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Exemplu 3

La instalaţii cu 2 sau mai multe aparate de încălzire, circuitul de separare trebuie să fie setat de asemenea pe "da" 
în cazul unui circuit de apă caldă menajeră racordat direct la un aparat de încălzire.

Dotarea instalaţiei de încălzire:
- 4 Producătoare de căldură (de ex. 4 aparate murale de încălzire pe gaz VC 466, racord prin VR 30)
- 1 Boiler de apă caldă menajeră (racordat după vasul hidraulic de echilibrare)
- 1 Circuit de încălzire nereglat (circuit de arzător, control prin aparat de comandă de la distanţă)
- 4 Circuite de încălzire reglate (4 circuite de radiatoare, control prin aparate de comandă de la distanţă)

Fig. calorMATIC 630 cu 5 circuite de încălzire şi 4 VC 466 

4 Instalarea părţii electrice
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Fig. 4.9 Cablajul de conectare VRC 630, 4 VC466, 5 HK
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Exemplu 4

Dotarea instalaţiei de încălzire:
- 1 Producător de căldură (de ex. 2 cazane de încălzire verticale iroVIT, racord prin 7/8/9)
- 1 Boiler de apă caldă menajeră
- 1 Circuit de încălzire nereglat (circuit de arzător, control prin aparat de comandă de la distanţă)
- 2 Circuite de încălzire reglate (2 circuite de radiatoare, control prin aparate de comandă de la distanţă)

Fig. 4.10  calorMATIC 630 aparat vertical 1

4 Instalarea părţii electrice
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Fig. 4.11 Cablajul de conectare VRC 630 la aparatul vertical
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Exemplu 5

Dotarea instalaţiei de încălzire:
- 1 Cazan (de ex. 1 aparat de încălzire vertical GP 210) cu ridicare a temperaturii pe retur
- 1 Boiler de apă caldă menajeră
- 1 Circuit de încălzire nereglat (circuit de arzător, control prin aparat de comandă de la distanţă)
- 1 Circuit de încălzire reglat (1 circuit de radiator, control prin aparat de comandă de la distanţă)

Fig. 4.12  VRC 630, cu ridicare a temperaturii pe retur

4 Instalarea părţii electrice
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Abb. 4.13 Cablajul de conectare VRC 630, GP210, RLA

Instalarea părţii electrice 4
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Exemplu 6

Dotarea instalaţiei de încălzire:
- 2 Producătoare de căldură (de ex. cazan de încălzire vertical GP 210) cu ridicare a temperaturii pe retur şi circuit 

de separare a boilerelor
- 1 Modul de vană de amestec VR 60
- 1 Boiler de apă caldă menajeră
- 1 Circuit de încălzire nereglat (circuit de arzător, control prin aparat de comandă de la distanţă)
- 2 Circuite de încălzire reglate (1 circuit de încălzire prin pardoseală, 1 circuit de radiator, control prin aparate de 

comandă de la distanţă)

Fig. 4.14  GP 210 în cascadă cu circuit de separare a boilerelor RLA

4 Instalarea părţii electrice
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Fig. 4.15 Cablajul de conectare VRC 630, GP210, 3 HK, VIH
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4.3 Racordarea senzorului extern VRC 693
• Cablaţi senzorul extern VRC 693 corespunzător 

Fig. 4.16.

Fig. 4.16 Racordarea senzorului extern VRC 693

4.4 Racordarea accesoriilor
Pot fi racordate următoarele accesorii:
- Până la 8 aparate de comandă de la distanţă pentru 

reglarea primelor 8 circuite de încălzire.
- Până la 6 module de amestec pentru extinderea 

instalaţiei cu 12 circuite (reglate din fabrică ca circuite 
de amestec).

4.4.1 Conectarea aparatului de comandă de la 
distanţă

Aparatele de comandă de la distanţă comunică cu 
regulatorul prin intermediul eBus-ului. Conectarea se 
realizează la o interfaţă oarecare din sistem. Trebuie să 
verificaţi doar existenţa legăturilor dintre interfeţele 
busului şi regulatorul central.
Sistemul Vaillant este astfel conceput, încât aparatele de 
comandă de la distanţă pot comanda de la componentă 
la componentă (vezi fig. 4.8). Din acest motiv, se pot 
schimba cablurile fără să fie afectată comunicaţia.

Fig. 4.17 Conectarea aparatului de comandă de la distanţă

Toate fişele sunt astfel concepute, încât ele permit o 
cablare de cel puţin 2 x 0,75 mm2 / fantă de fişă. Din 
acest motiv, pentru cabluri eBus se recomandă folosirea 
de 2 x 0,75 mm2.

4.4.2 Conectarea altor circuite de amestec
Chiar comunicarea între modulele de amestec are loc 
prin eBus. La instalare se aplică aceleaşi reguli ca la 
racordarea aparatelor de comandă de la distanţă. 
Structura sistemului este prezentată în Fig. 4.9.

Fig. 4.18 Conectarea altor circuite de amestec

4 Instalarea părţii electrice
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4.5 Conectarea altor boilere (în cascadă)
Sistemul de reglare permite o legare în cascadã a pânã 
la 6 aparate de încãlzire în interiorul unui sistem. 

4.5.1 Producătoare de căldură modulatoare
În cazul racordării a 3 sau mai multe aparate de 
încălzire, este necesară folosirea cuploarelor bus 
modulatoare VR 30 (fig. 4.10).

Fig. 4.19  Racordarea celei de-a doua succesiune de trepte 

(cascade).

Dacă se racordează mai multe decât 2 aparate de 
încălzire în cascadă, pentru fiecare aparat de încălzire se 
necesită un cuplor bus modulator (accesoriu). Instalarea 
cuplorului bus are loc direct în aparatul de încălzire 
conform Fig. 4.11 şi instrucţiunilor livrate odată cu 
cuplorul bus.

Fig. 4.20  Racordarea unui montaj în cascadă cu mai mult de 2 

aparate de încălzire.

4.5.2 Producătoare de căldură cu 1 sau 2 trepte
În cazul racordării a mai multor producătoare de căldură 
cu 1 sau 2 trepte, se impune folosirea de cuploare bus cu 
comutare VR 31. Deasemenea, pentru fiecare aparat 
cuplat se impune folosirea unui modul de cuplare.
Încorporarea cuplorului bus se face de obicei în cutia de 
comutare a cazanului. Dacă acest lucru nu este posibil, 
montaţi pe perete o cutie de distribuţie, în care puteţi 
instala cuplorul bus.

5 Punerea în funcţiune

La punerea în funcţiune, se va avea în vedere că 
regulatorul execută configurarea sistemului. Aici se pot 
accesa şi recunoaşte toate componentele sistemului cât 
şi producătoarele de căldură. În funcţie de componentele 
sistemului, acest proces poate dura până la 15 minute.

a Atenţie!
Pentru o configurare perfectă a sistemului, 
înaintea pornirii calorMATIC 630 trebuie să 
puneţi în funcţiune mai întâi producătorul/
producătoarele de căldură cât şi toate 
componentele sistemului (de exemplu modulul 
de amestecare VR 60).

h Indicaţie!
(nu şi în combinaţie cu atmoVIT, 
atmoCRAFT, iroVIT, ecoVIT) 
La aparatele de încălzire cu pompă integrată, 
cursa pompei trebuie reglată la valoarea 
maximă. Din acest motiv, reglaţi punctul de 
diagnoză d. 1 pe "–".

 Indicaţie!
(nu şi în combinaţie cu atmoVIT, 
atmoCRAFT, iroVIT, ecoVIT)
Dacă configuraţia este în cascadă, în continuare 
trebuie întreprinse şi următoarele reglaje la 
toate aparatele racordate:
- Timpul maxim al regimului de economisire în 

cazul arzătorului (punct de diagnoză d.2 la 
aparatul de încălzire) trebuie setat la 
5 minute.

- Dacă există punctul de diagnoză d.14, (în 
funcţie de variantele aparatelor de încălzire) 
caracteristica pompei "d.14 =0“ (0 = AUTO) 
reglată din fabrică trebuie modificată. 
Selectaţi o caracteristică nereglată a pompei, 
care corespunde instalaţiei de încălzire.

Configurarea automatică a sistemului are loc după orirea 
şi repornirea instalaţiei.
În acest caz, display-ul trece automat în meniul de 
configurare. Dumneavoastră trebuie să efectuaţi 
celelalte configurări, cum ar fi setarea circuitelor de 
încălzire. Dacă în interval de 5 minute nu efectuaţi nici o 
setare, display-ul revine în afişajul general.

Instalarea părţii electrice 4
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Configuraţia instalaţiei poate fi reglată în următorul 
display:

Aici puteţi seta producătoarele de căldură racordate şi 
numărul de trepte al unei instalaţii în cascadă, dacă 
acestea nu au fost încă detectate la configurarea 
automată a sistemului.
Configurarea circuitelor de încălzire racordate se 
efectuează în următorul display:

Aici puteţi parametriza toate circuitele de încălzire 
conform utilizării. Prin parametrizare în afişaj (display) 
vor apărea doar acei parametri, care prezintă 
importanţă pentru tipul circuitului de încălzire ales.

 Dacă rotiţi mai departe butonul de reglare , regulatorul 
revine la afişajul general. Dacă se mai impune 
configurarea sistemului, sau trebuie să comutaţi 
regulatorul din nou pe întreruperea alimentării cu 
curent, prin care procesul de punere în funcţiune are loc 
din nou, sau trebuie să introduceţi codul din câmpul de 
coduri din display-ul 7.

5.1 Reglarea parametrilor instalaţiei
Parametrii instalaţiei se setează în câmpul de coduri. 
Aici puteţi deasemenea accesa diferite valori ale 
sistemului. Câmpul de coduri este protejat de un cod de 
serviciu împotriva intervenţiei neautorizate, dar odată cu 
introducerea codului corespunzător câmpuri de coduri 
devine accesibilă timp de 60 minute.
Puteţi accesa câmpul de coduri prin rotirea butonului de 
reglare din stânga, până când accesaţi  meniul 
"Deblocare câmp de coduri“.
În acest meniu trebuie să introduceţi codul, ce vă 
permite să modificaţi următorii parametrii ai instalaţiei. 
Dacă nu introduceţi nici un cod, parametrii din meniurile 
următoare pot fi accesaţi printr-o apăsare a butonului de 
reglare , dar nu pot fi modificaţi.

În dotarea de serie este stocat codul 1 0 0 0, iar în 
meniul C 1 acest cod poate fi reglat individual.

Utilizarea câmpului de coduri are loc la fel ca câmpul 
operatorului. Selectarea parametrilor are loc de 
asemenea prin rotirea şi apăsarea butonului de 
reglare . Toate meniurile accesibile de coduri şi 
parametri acestora le puteţi găsi în tabelul "Reglaje în 
câmpul de coduri" prezentat în anexă.

În continuare, în câmpul de coduri prin regimul de 
testare puteţi controla toţi senzorii, pompele şi vana de 
amestec, precum şi funcţionarea acestora.

În cazul în care codurile din anumite motive nu sunt 
accesibile, există posibilitatea ca prin apăsarea simultană 
a butonului de reglare  şi  pentru cel puţin 5 secunde 
a regulatorului să configuraţi din nou setările din fabrică. 
Totuşi, luaţi în considerare că toţi parametri vor avea 
valori setate din fabrică, inclusivi cei din câmpul de 
coduri.

Dacă doriţi doar resetarea programelor de timp, din 
acest display puteţi selecta şi parametrii programelor de 
timp.
În tabelele de la paginile 36 - 39 (Anexă - Setări în 
câmpul de coduri) sunt enumerate toate meniurile 
accesibile în câmpul de coduri şi sunt prezentaţi 
parametrii, respectiv valorile afişate.
Parametrii ce pot fi modificaţi apar în gri.

În anexa acestui document veţi găsi alte informaţii 
pentru unele funcţii.

5.2 Predarea către utilizator
Persoana care utilizează regulatorul trebuie să fie 
instruită în ce priveşte modul de folosire şi funcţionarea 
acestuia.
• Predaţi utilizatorului spre păstrare instrucţiunile care îi 

sunt destinate şi documentele aparatului.
• Parcurgeţi instrucţiunile de utilizare împreună cu 

utilizatorul şi răspundeţi eventualelor sale întrebări.
• Atrageţi atenţia utilizatorului în mod special asupra 

instrucţiunilor de siguranţă pe care trebuie să le 
respecte.

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

5 Punerea în funcţiune
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6 Codurile de eroare

Regulatorul poate afişa anumite mesaje de eroare.
Printre acestea se numără mesajele privind comunicaţia 
defectuoasă cu fiecare componentă din sistem, 
instrucţiunile de întreţinere pentru producătoare de 
căldură, defectele la senzori, precum şi un mesaj care 
semnalează dacă o valoare nominală nu a fost atinsă 
după un interval definit de timp. Pentru fiecare 
semnalizare de eroare, sunt afişate data şi ora.
La pagina 40 găsiţi o expunere a codurilor de eroare. 

Prin rotirea butonului de reglare  puteţi îndepărta din 
afişaj un mesaj de eroare după remedierea defecţiunii. 
Dacă doriţi să afişaţi ultima eroare din instalaţie, trebuie 
să rotiţi butonul de reglare  către stânga, până la limită. 
În acest fel intraţi în meniul Semnalizare eroare, în care 
sunt prezentate ultimele zece erori semnalizate în 
instalaţie. Prin intermediul butonului de reglare  se 
poate selecta numărul unei erori.

În regulator există posibilitatea stocării unui număr de 
telefon în cazuri de urgenţă, vezi codul C11 - Service. În 
cazul unei semnalizări de eroare, acest număr de telefon 
va fi afişat pe rândul pentru descrierea meniului. 
Sub el apare codul de eroare şi o descriere scurtă a 
defecţiunii apărute.

h Indicaţie!
Vă rugăm să luaţi în considerare mesajele de 
diagnoză pentru producătorul de căldură!

Codurile de eroare 6
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Anexă

Setări în câmpul de coduri

Text afişat în meniu Parametri reglabili Domeniul de reglaj
Reglajul 
producătorului

Numărul de cod 0000 - 9999 1000

Numărul de cod 0000 - 9999 1000

Temperatura redusă

Curba de încălzire

Lim. deconect încălz

Temperatura minimă

Temperatura maximă

Timp maxim preînclzire

Conectare pe temperatura camerei

5 -30°C

0,2 - 4

5 - 50°C

15 - 90°C

15 - 90°C

0 - 5 h

fără/conectare/termostat

15°C

1,2

22°C

15°C

90°C

0

fără

Temp de zi

Temp de noapte

Lim. deconect încălz

5 - 90°C

5 - 90°C

5 - 50°C

65°C

65°C

22°C

Temperatura redusă

Curba de încălzire

Lim. deconect încălz

Timp blocare pompă

Temperatura minimă

Temperatura maximă

Timp maxim preînclzire

Conectare pe temperatura camerei

5 - 30°C

0,2 - 4

5 - 50°C

0 - 30

15 - 90°C

15 - 90°C

0 - 5 h

fără/conectare/termostat

15°C

1,2

22°C

0

15°C

75°C

0

fără

Anexă
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Text afişat în meniu Parametri reglabili Domeniul de reglaj
Reglajul 
producătorului

Întârziere pompă încărcare

Protecţia antilegionella

Încărc. în paralel

3 -9 min

Oprit/Porn.

Oprit/Porn.

5 min

Oprit

Oprit

T. max predeconect

Întârz prot îngheţ

Depăşire temp

15 -120 min

0 - 12 h

0 - 15 K

15 min

1 h

0 K

* numai la producătoarele de căldură cu 1 sau 2 trepte

Histereza de conectare cazan

Temperatura maximă

Temperatura minimă

Putere încărcare boiler

4 – 12 K

60 - 90°C

15 - 65°C

1 - 12

8 K

90°C

15°C

1

* Display, respectiv afişaj electronic doar la instalaţiile în cascadă

Întârz conect.

Întârz deconect.

Invers ord. conect

1 - 60 min

1 - 60 min

Oprit/Porn.

5 min

5 min

Oprit

Anexă
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Text afişat în meniu Parametri reglabili Domeniul de reglaj
Reglajul 
producătorului

teleSWITCH pentru HK1

teleSWITCH pentru HK2

teleSWITCH pentru boiler

fără, încălzire, oprit, auto, econom, 

diminuare

fără, încălzire, oprit, auto, econom, 

diminuare

fără, , pornit, oprit, auto

Diminuare

Diminuare

OPRIT

Uscare şapă

Plan de timp HK2

Plan de timp HK3

0 - 29

0 - 29

0

0

Număr producătoare de căldură

Nr. de trepte

Circuit separare

Conectare aparat încălz. la

1 - 6

1 - 2

da/nu

789/treapta 1-2

1

1

da

789

Tipul circuitului de încălzire 

pentru circuitul de arzător

HK2 ... max. HK15

doar pentru circuitul de arzător:

Circuitul de arzător/dezactivat

ridicarea

Circuit de 

arzător
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Text afiat în meniu Parametri reglabili Domeniul de reglaj
Reglajul 
producătorului

Nr. tel. tehnician

Termen de interviniere

Recunoastere eroare temp.

0 - 9 (17)

Data

OPRIT, 0 - 12 h

-

1.1.2003

OPRIT

Corectare temp

Temperatura exterioară

Temp reală cameră

Contrast display

-5 ... +5 K

-3 ... +3 K

0 - 25

0 K

0 K

16

Componente

Aktorik

Sensorik

Test producătoare de căldură

VRC 630/VR 60/VR 90 etc.
(în funcţie de componentele racordate)

Oprit; LP/UV1 AN; de la ZP ;

VF1 60°C; VF2 65°C

OPRIT/1

OPRIT

-

-

Modul coşar

Puteţi activa modul coşar prin apăsarea simultană a 
butoanelor de reglare  şi . 
Instalaţia, indiferent de programul de timp reglat şi de 
temperatura exterioară, va fi pusă în funcţionare timp 
de 20 min.

Comanda aparatelor/aparatului de încălzire este în 
funcţie de producătorul de căldură.

În cazul producătoarelor de căldură modulatoare, toate 
aparatele de încălzire racordate sunt oprite de la 
regulator, iar pornirea lor se face de la acestea (prin 
comutatorul pentru modul coşar).

În cazul aparatelor de încălzire cu comutare, comanda 
producătorului/producătoarelor de căldură are loc prin 
regulator. În cazul mai multor producătoare de căldură 
racordate, din display puteţi selecta producătorul/
producătoarele de căldură. Astfel puteţi pune în 
funcţiune toate aparatele de încălzire, una după alta.

În timpul modului "coşar", regulatorul pune automat în 
funcţiune circuitele de încălzire racordate. Porneşte mai 
întâi acel circuit de încălzire, care are cea mai mare 
temperatură. În funcţie de căldura preluată, este cuplat 
un alt circuit de încălzire. Criteriul de cuplare este 
temperatura agentului termic pe tur. Dacă temperatura 
agentului termic este cu numai 10 K mai scăzută decât 
temperatura maximă a cazanului, este cuplat următorul 
circuit de încălzire, pentru a asigura preluarea de 
căldură.

 Prin apăsarea simultană a butoanelor de reglare şi , 
modul "coşar" este încheiat.
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Funcţionare pe mod manual

Modul manual de reglare îl puteţi activa prin apăsarea 
simultană de 2 ori a butoanelor de reglare  şi .
Cu această funcţie pot fi comandate toate pompele din 
sistem, precum şi aparatele de încălzire. Vanele de 
amestec rămân în ultima lor poziţie. 
Prin apăsarea simultană a butoanelor de reglare  şi  
modul manual.

Expunerea codurilor de eroare

Afişarea valorilor în display Semnificaţie

Nu existã comunicaþie cãtre modulul de vanã amestecãtoare VR 60 cu adresa de 
bus setatã.

În acest mesaj de eroare apar ca primele componentele în cauză, cât şi adresele la 
care nu se poate ajunge, şi totodată se indică întreruperea comunicaţiei. 
Cauza poate fi, spre exemplu, cablul busului neconectat, lipsa cu tensiune sau 
defectarea componentei.

Se necesită pe rând întreţinerea cazanelor dintr-o cascadă alcătuită din 3 
producătoare de căldură definite ca aparate de încălzire.

Senzorul de pe tur VF1 este defect.
În acest mesaj de eroare sunt indicate totdeauna componentaProE.
Cauza unui asemenea mesaj de eroare poate fi o întrerupere sau un scurtcircuit la 
senzorul afectat.

Aici se arată că valoarea nominală pentru un circuit de încălzire nu a fost atinsă 
după o perioadă de timp definită. Acest interval de timp poate fi setat în codul 11 
Service la parametrul Recunoastere eroare temp. Funcţia este dezactivată din 
fabricaţie. 
Domeniul de reglaj pentru activare este între 1-12 h.

Aparatul de încălzire este pe avarie.
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Vedere generală asupra funcţiilor

Funcţie Semnificaţie / Explicitare

Temperatura redusă Temperatura redusă este temperatura la care va fi reglată încălzirea pe perioada de diminuare. Ea 
poate fi reglată separat pe fiecare circuit de încălzire.

Nr. de trepte Acestea se configurează de obicei deja la configurarea sistemului-parametrizarea se impune doar dacă 
arzătoarele cu 2 trepte trebuie să fie comandate pe o treaptă.

Număr producătoare de căldură Acestea se configurează de obicei deja la configurarea sistemului– parametrizarea se impune doar în 
cazuri excepţionale (de ex. scoaterea unui producător de căldură (WE) din sistem).

Temporizarea opririi (numai 
pentru configuraţie în cascadă)

.După trecerea perioadei de temporizare a decuplării, următoarea treaptă de decuplat se decuplează 
doar dacă temperatura de decuplare încă este depăşită.

Limita de deconectare a 
temperaturii exterioare

Prin limita de deconectare a temperaturii exterioare se înţelege valoarea temperaturii exterioare de la 
care devine activă deconectarea în funcţie de necesităţi a încălzirii (deconectarea automată de vară). 
Limita de decuplare AT se poate regla pentru fiecare circuit de încălzire între 5 ... 50 °C , în cazul 
setării din fabrică această valoare fiind de 22 °C. În dotare de serie, valoarea necesară a temperaturii 
camerei este setată pentru fiecare circuit de încălzire la 20°C. 
Dacă are loc o modificare a temperaturii nominale a camerei, atunci în unele cazuri trebuie să fie 
modificată şi limita de decuplare AT (cu cel puţin 1 ° C mai mare decât temperatura nominală a 
camerei).

Temporizarea pornirii (numai 
pentru configuraţie în cascadă)

Este vorba de perioada de timp care trebuie să treacă între pornirea treptei anterioare a cazanelor în 
cascadă şi pornirea treptei următoare. Acesta are rolul de a împiedica cuplarea şi decuplarea nedorită 
a treptei, când instalaţia a atins aproape valoarea nominală dorită. Următoarea treaptă este conectată 
numai dacă, după epuizarea acestui interval, valoarea nominală curentă în instalaţie nu a fost încă 
atinsă, respectiv depăşită.

Uscare şapă Funcţia uscare şapă serveşte încălzirii după recomandări a şapei tocmai turnate. În cazul funcţiei 
active toate modurile de funcţionare accesibile prin telefoncontact sunt întrerupte. Temperatura pe tur 
a circuitului de încălzire este independentă de temperatura exterioară reglată de un program setat 
anterior.
Temperatura de pornire:
Ziua după activarea funcţiei

25°C
Temperatura necesară pe tur pt. această zi

1
2
3
4
5

6 – 12
13
14
15
16

17 – 23

24
25
26
27
28
29

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

(Protecţie împotriva îngheţului, pompa în funcţiune)
30°C
35°C
40°C
45°C
35°C
25°C

În display va apărea modul de funcţionare cu ziua actuală şi temperatura nominală pe tur, ziua în curs 
fiind reglabilă manual. 
La activarea funcţiei ora pornirii va fi stocată. Schimbarea zilei are loc exact la această oră. 
După deconectare/conectare, uscarea şapei are loc în felul următor:

Ultima zi înainte de decuplare
1 – 15

16
17 - 23
24 - 28

29

Pornire după conectare la reţea
1

16
17
24
29
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Funcţie Semnificaţie / Explicitare

Circuit cu valori fixe/reglarea 
valorilor fixe

Această funcţie este necesară pentru utilizări speciale ca  perdeaua de aer, ventilarea etc. La această 
setare se reglează o temperatură pe tur constantă, independentă de temperatura nominală a camerei 
şi de temperatura exterioară. Parametrii aferenţi sunt următorii:
Temperatura de zi:   5 ... 90 °C, reglaj general 65 °C
Temperatura de noapte:  5 ... 90 °C, reglaj general 65 °C

La acest tip de reglare toate modurile de funcţionare sunt reglabile Tot aşa funcţionează şi decuplarea 
încălzirii în caz de nevoie.

Întârzierea protecţiei la îngheţ / 
protecţia la îngheţ prin încălzire

Funcţia de protecţie împotriva îngheţului asigură protecţia împotriva îngheţului în regimurile  "oprit", 
"econom-oprit", şi acţionează în cazul tuturor circuitelor de încălzire închise.
Pentru a împiedica îngheţarea instalaţiei, în cazul în care temperatura exterioară coboară la 3°C, 
temperatura nominală a camerei trebuie reglată la valoarea de diminuare şi pompa circuitului de 
încălzire trebuie pornită. Funcţia împotriva îngheţului poate fi reglată pentru un interval de 
timp (0-12 h) prin reglarea temporizării.
Dacă temperatura exterioară depăşeşte valoarea de 4° C, funcţia de protecţie împotriva îngheţului se 
opreşte, dar la o nouă coborâre a temperaturii externe temporizarea reporneşte. Protecţia la îngheţ 
este activată ulterior independent de temperatura exterioară măsurată, dacă la un aparat de comandă 
de la distanţă racordat se constată că temperatură măsurată a camerei este mai mică decât 
temperatura redusă setată.

Configurarea circuitului de 
încălzire

În display-ul C10 puteţi configura toate circuitele de încălzire, în funcţie de utilizare. Prin configurare în 
display apar valorile şi parametrii care sunt de importanţă pentru felul circuitului de încălzire ales. 
Sunt posibile următoarele setări: circuit de amestec (circuit de încălzire prin pardoseală sau circuit de 
radiatoare ca circuit de amestec), valoare fixă (adică circuitul de amestec este reglat la o valoare fixă), 
creşterea temperaturii pe retur (la producătoarele de căldură convenţionale şi instalaţiile cu volume 
mari de apă pentru protecţie împotriva coroziunii în cazanul de încălzire prin depăşirea inferioară de 
lungă durată a punctului de rouă), circuit de încărcare a boilerului şi "dezactivat" (dacă la un modul de 
vană de amestec VR 60 nu este necesar al doilea circuit de încălzire, pentru inhibarea parametrilor).

Aparat încălzire la Cu acest parametru se stabilesc bornele la care se leagă aparatul de încălzire. Dacă este racordat un 
aparat modulator, poate fi selectată comanda modulatoare (secţiunea 789). Dacă există un cazan de 
comutare (cu 1 sau 2 trepte) trebuie selectată treapta 1-2.

Curba de încălzire Curba de încălzire reprezintă raportul dintre temperatura exterioară şi valoarea necesară a 
temperaturii pe tur. Reglarea are loc separat pentru fiecare circuit de încălzire.

Schimbarea ordinii cazanelor 
(numai pentru configuraţie în 
cascadă)

Scopul ordinii de conectare este uniformizarea duratei de lucru a tuturor producătoarelor de căldură 
racordate.
Pentru aceasta, sunt disponibilemodele de cuplare:
a) 1-2-3-4-5-6
b) 6-5-4-3-2-1
Schimbarea succesiunii este efectuată când:
1.  Inversarea ordinii de conectare este valida
2. Inversarea ordinii de conectare este posibilă pe cale hidraulică şi
3.  Diferenţa între timpul duratei de activare a primului şi ultimului cazan este mai mare decât durata 

necesară schimbării ordinii (100 ore, valoare fixată).
Observaţii:
- În cazul planurilor hidraulice cu circuit de separare, inversarea
- În cazul producătoarelor de căldură diferite, inversarea ordinii de conectare a cazanelor nu are sens.
Reglajul general: nu există inversare de ordine; ordine de cuplare a).

Histereza de conectare cazan La conectarea în cascadă a producătoarelor de căldură şi a  cazanelor cu 2 trepte, este nevoie de o 
histereză la cuplarea cazanelor, pentru cuplarea şi decuplarea treptelor producătoarelor de căldură. 
Regulatorul permite reglarea individuală a histerezei de cuplare. Sunt stabilite următoarele condiţii de 
conectare / deconectare:
- temperatura de conectare 1/3 a histerezei sub valoarea nominală a instalaţiei,
- temperatura de deconectare 2/3 a histerezei peste valoarea nominală a instalaţiei.
Histereza de comutare este u ca la temperaturi exterioare înalte = temp. în special).
Parametrii histerezei de comutare:  -4 ... 12 K; Valoare de bază 8 K
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Funcţie Semnificaie / Explicitare

Întârziere pompă încărcare După decuplarea aparatelor de încălzire la terminarea încărcării boilerului, porneşte pompa de 
încărcare. Pe parcursul acestui interval de timp, nu este transmisă nici o solicitare de căldură la 
producătorul de căldură/producătoare de căldură care a(u) executat încărcarea boilerului. Toate 
celelalte funcţii rămân active în acest răstimp ( comanda pompei de încărcare/ UV...). Această funcţie 
are rolul de a transporta temperatura de tur necesară încărcării boilerului, înainte ca să pornească din 
nou circuitul de încălzire, dar mai ales circuitul de ardere.

Protecţia antilegionella Protecţia antilegionella poate fi poate fi activată doar global pentru toate circuitele de încărcare a 
boilerului. Când funcţia este activată, fiecare boiler şi conductele respective de apă caldă menajeră 
sunt aduse la temperatura de 70°C o dată pe săptămână (miercuri, 1 oră înainte de prima fereastră de 
încălzire). În plus, temperatura nominală a boilerului se ridică la 68/70°C (histereza de 2K), iar pompa 
de recirculare potrivită porneşte. Funcţia se va termina dacă senzorul boilerului pentru o 
perioadă  > 30 min va detecta o temperatură ≥ 68 °C, respectiv dacă s-au scurs 90 min 
(pentru a se evita o "suspendare" în timpul acestei funcţii).

Reglajul general: Nu există protecţie antilegionella (din cauza pericolului de ardere).

Timpul maxim de 
predeconectare

Această funcţie serveşte evitării supraîncălzirii sistemului de încălzire înaintea unui moment de 
diminuare programat anterior. Timpul efectiv este calculat de regulator, în funcţie de temperatura 
exterioară. Valoarea setată indică fereastra de timp dorită de client. Dacă temperatura exterioară 
aprox. -20°C, atunci cu 15 min înaintea atingerii punctului temporal de diminuare încălzirea scade, 
decuplarea calculându-se în funcţie de temperatura exterioară de +20 °C. La temperaturi exterioare 
între aceste limite de vârf regulatorul calculează o valoare lineară, care corespunde celor două 
extreme.

Preîncălzirea maximă Cu ajutorul acestei funcţii activarea circuitului de încălzire înainteas ferestrei de timp face posibilă 
atingerea valorii zilei chiar înaintea atingerii ferestrei de timp.
Funcţia este executată doar pentru prima fereastră de timp a zilei. Începutul încălzirii se calculează în 
funcţie de temperatura exterioară.

Parametrul de reglare Durată preîncălzire: 0 ... 5 h, valoare de bază 0 h
Influenţa temperaturii exterioare:
AT ≤ –20 °C : durată reglată de preîncălzire
AT ≥ +20 °C : preîncălzire inexistentă
Între ambele valori de vârf are loc un calcul liniar al duratei. Dacă preîncălzirea o dată s-a pornit, ea va 
vi oprită doar la atingerea ferestrei de timp (nu se opreşte chiar dacă între timp temperatura 
exterioară creşte).

Temperatura maximă pe circuitul 
de încălzire

Pentru fiecare circuit de încălzire temperatura maximă pe tur poate fi reglată între 15 ... 90 °C.

Temperatura maximă a 
producătorului de căldură

Limitarea temperaturii maxime a producătorului de căldură are rolul de a proteja cazanul în faţa 
decuplării în caz de avarie (declanşarea STB-ului), şi această limitare se face în funcţie de 
caracteristicile instalaţiei. Domeniul de reglare este între 60°C - 90°C (la livrare este 90°C).
Temperatura maximă reglată la producătorul de căldură (aparatul de încălzire) nu poate fi mai mică 
decât cea reglată la aparatul de reglare, deoarece producătorul de căldură este întotdeauna prioritar.

Temperatura minimă pe circuitul 
de încălzire

Pentru fiecare circuit de încălzire temperatura minimă pe tur poate fi reglată între 15 ... 90 °C.

Temperatura minimă la 
producătorul de căldură
(producătoare de căldură cu 1 
sau 2 trepte)

Temperatura minimă a cazanului serveşte protejării cazanului-de exemplu în faţa coroziunii-, în cazul în 
care datorită conţinutului mare de apă cazanul trebuie exploatat neaparat în zona de condensat. 
Domeniul de reglare este între 15 °C - 65°C (la livrare valoarea este 15 °C).

Circuit vană / reglare vană Prin circuitul de încălzire cu vană de amestec se înţelege un circuit de încălzire, care este decuplat 
(temperatură) prin intermediul unui organ de reglare (vană de amestec) de la circuitul cazanului.

Caracteristica de reglare a circuitului vanei de amestec:
Dacă temperatura actuală a circuitului vanei se abate cu mai mult de +/- 0,5 K de la temperatura 
nominală pe tur solicitată de regulator, prin motorul de amestecare cu impulsuri de cuplare 
schimbătoare (ED)  va intra în funcţiune robinetul de amestecare. Durata de conectare (semnalul de 
tensiune pentru "deschis" sau "închis") depinde de deviaţia de reglare, adică de diferenţa de 
temperatură între valoarea actuală şi valoarea nominală şi de cea proporţională.

În cadrul reglajelor din fabrică am setat un domeniu de proporţionalitate de 12 K, cea ce înseamnă ca 
la o deviaţie de 12 K sau peste, raportul de cuplare se va deplasa cu 100 % către "oprit" sau "pornit". 
Dacă deviaţia este de 6 K, vana de amestec va funcţiona cu un raport de cuplare de  50 %. Întrucât 
intervalul periodic prezintă un tact fix de 20 s, acest lucru înseamnă că vana comută timp de 10 s în 
direcţia "deschis" sau "închis" şi 10 s este în repaus
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Funcţie Semnificaţie / Explicitare

Încărcarea în paralel a boilerului Această funcţie este valabilă pentru toate circuitele racordate. Dacã încãrcarea în paralel a boilerului 
este activatã, alimentarea circuitului vanei de amestec continuã în cursul procesului de încãlzire a 
boilerului, adicã pompele din circuitele vanei amestecãtoare nu vor fi decuplate dacã existã în 
continuare necesar de cãldurã în fiecare circuit de încãlzire.

Protecţia contra blocării 
pompelor

Pentru a se împiedica blocarea unei pompe a cazanului, a instalaţiei de încălzire, a celei de circulaţie 
sau de încărcare, acele pompe care nu au funcţionat timp de 24 de ore vor fi pornite una după alta 
timp de 20 secunde.

Timp blocare pompă Pentru economisirea energiei electrice, pompaîntr-un interval configurabil de timp pe baza unor criterii 
ferm stabilite.
Ca criteriu pentru "Necesitatea de energie pentru circuitul de încălzire acoperit“, temperatura actuală 
pe tur este comparată cu temperatura nominală pe tur. Această comparaţie este executată la fiecare 15 
min. Dacă diferenţa nu este mai mare de 2 K şi criteriul este îndeplinit de trei ori la rând, pompa este 
decuplată pe intervalul Timp blocare pompă, iar vana de amestec rămâne în poziţia curentă.

Conectare pe temperatura 
camerei

Utilizarea senzorului de cameră în aparatele de comandă de la distanţă (FBG), respectiv în unitatea de 
comandă (în acest caz, unitatea de comandă se va introduce în accesoriul VR 55 - soclu mural), este 
parametrizabilă pe fiecare circuit de încălzire: fără, conectare, termostat (din fabricaţie: fără)

Conectarea pe temperatura camerei are rolul de a include temperatura camerei  calculul temperaturii 
agentului termic pe tur. La activarea fun, este utilizat senzorul de cam al aparatului de a (ilitatea de 
utilizare rin intermediul montajului mural).

Protecţia la îngheţ a boilerului C"oprit""auto" în timpii de blocare. este comutat un contact la intrarea senzorului boilerului 
(R 0 Ohmi – R infinit).

Putere încărcare boiler Scopul acestei funcţii este de a pregăti repede încărcarea boilerului. În plus, puteţi regla numărul 
treptelor de cazan respectiv ale producător de căldură, care vor porni odată cu încărcarea boilerului. 
Se va lua în considerare puterea de preluare a boilerului, pentru a evita tacturile inutile ale 
producătorului de căldură la prepararea apei calde menajere.

Reglajul general: 1 (producător de căldură, resp prima treaptă)

Telefon În display-ul service puteţi stoca un număr de telefon, care în caz de avarie apare automat pe display.

Detectarea erorilor de tempe Această funcţie face posibilă detectarea erorilor referitoare la setări, respectiv configurări într-un 
circuit de încălzire. Dacă temperatura nominală prestabilită nu este atinsă nici după un interval lung de 
timp (parametrizabil: OPRIT, între 1 şi 12 h), apare un mesaj de eroare pentru circuitul afectat. 

Reglajul din fabricaţie: OPRIT
temperaturii exterioare Valoarea la senzorul extern conectat la regulatorul VRC 630 poate fi modificată cu o valoare de +/- 

5°C, pentru compensarea influenţelor perturbatoare. Acest lucru înseamn. 
Domeniul de reglaj:   –5 K ... +5 K,
Reglajul general:   0 K

Corecţia temperaturii reale a 
camerei

Valoarea afişată pentru temperatura camerei poate fi modificată în sensul creşterii sau scăderii, în 
funcţie de necesitate, într-un domeniu de +/-3°C.

Depăşire temp Funcţia are utilitate la circuitele de încălzire cu vană de amestec pentru
a)  pentru a împiedica ca vana de amestec la temperatura nominală a cazanului imediat înaintea 

repornirii cazanului să nu atingă valoarea nominală în ciuda deschiderii sale totale.
b)  pentru a împiedica ca în cazul circuitelor de amestecare cu amestecare tare valoarea nominală a 

vanei de amestec să nu fie atinsă (chiar la temperatură nominală), deoarece amestecarea scade 
prea mult temperatura circuitului de amestecare,

c)  a face posibil un domeniu optim de reglare pentru regimul de funcţionare al vanei de amestec. (Un 
regim stabil este posibil doar atunci, când vana de amestec trebuie să atingă rar opritorul "Pornit", 
prin asta asigurându-se o reglare optimă. 

Din acest motiv, pentru toate circuitele de amestecare puteţi regla o supracreştere de temperatură la 
cazane. Aceasta creşte valoarea nominală actuală a circuitului de încălzire.
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Funcţie Semnificaţie / Explicitare

Modul test În modul test puteţi comanda si verifica fiecare senzor, pompă şi vană de amestec din fiecare circuit de 
încălzire.

Circuit separare Această funcţie este utilizabilă doar în cazul instalaţiilor cu cel puţin două producătoare de căldură, 
sau la instalaţii unde boilerul este racordat direct la aparatul de încălzire. Ea are rolul ca în ciuda 
încărcării boilerului aparatul de încălzire să fie alimentată cu căldură. Deasemenea, pentru încărcarea 
boilerului un producător de căldură este separat de o supapă de închidere, restul producătoarelor de 
căldură fiind în continuare la dispoziţie, pentru alimentarea aparatelor de încălzire. Boilerul trebuie 
întotdeauna coordonat de ultimul producător de căldură din sistem. 
În cazul instalaţilor cu 7-8-9 secţiuni, şi cu boilerul conectat direct la aparatul de încălzire, se impune 
reglarea pe circuitul de separare pentru a permite declanşarea supapei interne sau a pompei.

Temperatura necesarã pe tur Temperatura de tur într-un ciclu de încălzire calculată de regulator pe baza parametrului setat anterior

Temperatura realã pe tur Temperatura efectivă a agentului termic pe tur într-un circuit de încălzire.
Întreţinerea Aici puteţi stoca următorul termen de întreţinere al instalaţiei.

Date tehnice.

Caracteristici ale aparatului Unităţi calorMATIC 630

Tensiunea de lucru
Puterea consumată de aparatul regulator
Sarcina pe contactele releului
Curentul total maxim

V CA/Hz
VA
A
A

230 / 50
4
2
6,3

Cel mai scurt interval de comutare
Rezervă funcţională
Temperatura ambiantă maxim admisă
Tensiunea de lucru a senzorului

min
min
°C
V

10
15
40
5

Secţiunea minimă pentru
- cablurile senzorilor
- cablurile de legătură la 230 V

mm2

mm2

0,75
1,50

Dimensiunile structurii murale
- Înălţimea
- Lăţimea
- Grosimea

mm
mm
mm

292
272
74

Gradul de protecţie
Clasa de protecţie pentru regulator

IP 20
II
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Valorile la senzorii VR 10 (senzorii pe tur, senzorii boilerului)

Temperatura în °C R în kOhm
10 5,363

15 4,238

20 3,372

25 2,700

30 2,176

35 1,764

40 1,439

45 1,180

50 0,973

55 0,806

60 0,671

65 0,562

70 0,473

75 0,399

80 0,339

85 0,288

90 0,247

Serviciul de asistenţă tehnică al producătorului

 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 
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