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1 Kılavuzla ilgili uyarılar

Aşağıdaki uyarılar bütün kılavuzlar için yol gösterici 
niteliğindedir.
Bu kullanım kılavuzu ile bağlantılı olarak başka doküm-
anlar da geçerlidir.
Bu kılavuzlara uyulmaması sonucu oluşacak hasar-
lardan sorumluluk kabul edilmez.

Geçerli belgeler
 > calorMATIC 630 regleri kullanırken ısıtma sisteminize 

ait diğer bileşenlerin tüm kullanım kılavuzlarını da dik-
kate alın.

1.1 Belgelerin muhafaza edilmesi

Lütfen bu kullanım kılavuzlarını ve ayrıca birlikte geçerli 
olan tüm belgeleri gerektiğinde kullanılmak üzere 
saklayın.

1.2 Kullanılan  semboller

Aşağıda, metinlerde kullanılan semboller açıklanmıştır:

a
Bir tehlike belirten sembol:
 – doğrudan yaşamsal tehlike
 – Ağır yaralanma tehlikesi
 – Hafif yaralanma tehlikesi

e
Bir tehlike belirten sembol:
 – Elektrik çarpması nedeniyle yaşamsal 

tehlike mevcuttur

b
Bir tehlike belirten sembol:
 – Maddi hasar tehlikesi
 – Çevreye zarar verme tehlikesi

i  
Faydalı bir açıklama ve bilgiler için 
sembol 

 >  Gerekli bir etkinlik sembolü

1.3 Yazı türleri ve tanımlamalar

Kalın  Metinde kalın yazı, önemli bilgileri, özel 
isimleri  ve tanımları (parametre, menü tanımı, 
işletim modu, yönlendirme) gösterir
Örnek: Oto işletim modu 

İşaretle  Ekranda koyu arka alan olduğunda bir değer 
işaretlenmiş demektir.

1.4 Kılavuzun geçerliliği

Bu kullanım kılavuzu sadece aşağıdaki ürün numaralı 
cihazlar için geçerlidir:

Tip tanımlaması  Ürün No. Dış sensör

calorMATIC 630 0020092435
0020092436

VRC DCF

calorMATIC 630 0020092437
0020092438
0020092439
0020092440
0020092430

VRC 693

Tab. 1.1  Tiplere genel bakış

Cihazın ürün numarasını lütfen tip etiketinden okuyun.

1.5  Tip etiketi

Tip etiketi regler yuvasının sol tarafında iyi görünür bir 
şekilde bulunur. 

21092600200285150907011320N4
VRC 630/3

1 2

230V~

3

4 VA

4 5

Şekil 1.1 Tip etiketi 

Açıklamalar
1 EAN kodu
2 Cihaz tanımlaması
3 İşletme gerilimi
4 Güç çekimi
5 CE işareti

1.6 CE işaretlemesi

CE İşaretiyle, regler calorMATIC 630'un 
aşağıdaki yönetmeliklerin temel taleplerini 
karşıladığı belgelenmektedir:

1.7 Ürünün tanımı

Regler calorMATIC 630 aşağıda regler olarak 
tanımlanmaktadır.

Kılavuzla ilgili uyarılar 1 
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1.8 Montaj bilgileri

Ürünün montajı ile ilgili gerekli bilgiler aşağıda açıklan-
mıştır.
 – Bu ürün sadece, Vaillant yetkili satıcılarının uzman 

tesisatçıları tarafından monte edilmelidir. Montajın 
mevcut talimatlara, kurallara ve direktiflere uygun 
olmasından bu uzman tesisatçı sorumludur.
Ürünün tamir ve bakımı Vaillant teknik servisi tarafın-
dan yapılmalıdır.

 – Ürünün montajı ile ilgili bilgi ve şemalar, bu kılavuz ile 
birlikte verilen montaj kılavuzunun “Montaj” 
bölümünde verilmiştir.

 – Ürünün teknik bilgileri, bu kılavuz ile birlikte verilen 
montaj kılavuzunun “Teknik bilgiler” bölümünde veril-
miştir.

1.9 Tüketici hakları

Tüketicinin seçimlik hakları
 – Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüke-

tici;
 – Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek söz-

leşmeden dönme,
 – Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden 

indirim isteme,
 – Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün 

masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücret-
siz onarılmasını isteme,

 – İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değişti-
rilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullana-
bilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine 
getirmekle yükümlüdür.

 – Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değişti-
rilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kul-
lanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda 
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından 
piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat 
ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

 – Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değişti-
rilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde 
getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme 
veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini 
kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız 
değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvur-
manın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği 
gibi hususlar dikkate alınır.

 – Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değişti-
rilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu 
talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilme-
sinden itibaren azami otuz iş günü,içinde yerine geti-
rilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’un 58 inci maddesi 
uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mal-
lara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönet-
melikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine 
getirilir.

Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kul-
lanmakta serbesttir.

 – Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında 
bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş 
olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim 
tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

 – Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan 
tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren 
tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri 
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketicinin şikayet ve itirazı durumunda
Tüketici, seçimlik haklarının kullanılması ile ilgili olarak 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu 
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem 
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
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2 Emniyet uyarıları

2.1  Emniyet ve uyarı bilgileri

 > Reglerin kullanımı esnasında her kullanımda öncelikli 
olan genel güvenlik notlarını ve uyarı açıklamalarını 
dikkate alın. 

2.1.1 Uyarı bilgilerinin sınıflandırılması

Uyarı bilgileri olası tehlikenin ağırlığına bağlı olarak uyarı 
işaretleri ve etkili kelimelerle sınıflandırılmıştır:

Uyarı 
işareti

Etkili 
kelime

Açıklama

a Tehlike!
ölüm tehlikesi veya ağır 
yaralanma
tehlikesi

e Tehlike!
Elektrik çarpması nedeni 
ile yaşamsal tehlike mev-
cuttur

a Uyarı! Hafif yaralanma tehlikesi!

b Dikkat!
Çevreye zarar verme veya 
maddi hasar tehlikesi

Tab. 2.1 Uyarı işaretleri ve anlamları

2.1.2 Uyarı bilgilerinin yapısı

Uyarı bilgilerini üstte ve altta bulunan bir ayırma çiz-
gisinden tanıyabilirsiniz. Aşağıdaki temel prensibe göre 
yapılandırılmıştır: 

a
 Etkili kelime!
Tehlikenin türü ve kaynağı!
Tehlikenin türü ve kaynağına ilişkin açıklama

 > Tehlikenin önlenmesine ilişkin önlemler

2.2  Amacına uygun kullanım

Regler calorMATIC 630, tekniğin en son durumuna ve 
genel olarak kabul edilmiş emniyet tekniği kurallarına 
göre üretilmiştir.
Buna rağmen, yanlış veya amacına uygun olmayan 
şekilde kullanılması durumunda cihazda veya çevresinde 
maddi hasarlara neden olabilir.

Regler calorMATIC 630, sıcak su hazırlamalı bir kalorifer 
tesisatının dış hava sıcaklığına ve zamana bağlı olarak 
ayarlanması için kullanılır. 

Başka veya bunun dışında bir kullanım, amacına uygun 
olarak kabul edilmez. Bundan oluşacak hasarlardan 
üretici /satıcı sorumlu değildir. Bu durumda sorumluluk 
tümüyle kullanıcıya aittir.
Amacına uygun kullanıma, kullanma ve montaj 
kılavuzlarına uyulması ve birlikte geçerli olan tüm diğer 
belgeler de dâhildir.

2.3 Genel uyarı bilgileri

Montajın sorumluluğu
Bu regler sadece yetkili bir Vaillant yetkili satıcısı 
tarafından monte edilmelidir. Bu kişi aynı zamanda 
montajın doğru yapılmasından sorumludur.

Lejyoner önleme
calorMATIC 630 regler bir lejyonere karşı koruma 
işleviyle donatılmıştır. Lejyonere karşı koruma işlevini 
Vaillant servis teknikeri reglerin kurulumu esnasında 
ayarlar.

 > Lejyonere karşı koruma işlevinin çalışma prensibini 
Vaillant servis teknikerine sorun.

Emniyet uyarıları 2 
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Haşlanma tehlikesinden kaçının
Sıcak su musluklarında 60 °C üzerindeki sıcak su 
ısısında haşlanma tehlikesi mevcuttur. Küçük çocuklar 
veya yaşlı insanlar düşük ısılardan da etkilenebilirler.

 > Sıcak su ısısını kimsenin etkilenmeyeceği şekilde 
seçin.

Lejyonere karşı koruma işlevi etkinleştirildiğinde sıcak 
su boyleri en az bir saat için 65 °C üstünde ısıtılır.

Haşlanmalara karşı kendinizi korumak için,
 > Lejyonere karşı koruma işlevinin etkinleştirilip 

etkinleştirilmediğini Vaillant servis teknikerine sorun.
 > Lejyonere karşı koruma işlevinin ne zaman çalışmaya 

başladığını Vaillant servis teknikerine sorun.
 > Vaillant servis teknikerine haşlanmaya karşı bir soğuk 

su karıştırma vanasını takıp takmadığını sorun.

Maddi hasarlardan kaçının
 > Isıtıcı cihazda veya ısıtma sisteminin diğer 

parçalarında kendiniz hiç bir şekilde müdahale veya 
değişiklik yapmayın.

 > Asla reglerde kendiniz bakım çalışmaları yapmaya 
kalkmayın.

 > Parçaların contalarını bozmayın veya çıkarmayın. 
Sadece Vaillant servis teknikeri parçaların contaları 
üzerinde değişiklikler yapabilir.

 > Cihazda arıza mesajları olduğunda her zaman Vaillant 
teknik servisine başvurun.

Hatalı işlevleri önleyin
 > Isıtma sistemini sadece teknik bakımdan sorunsuz bir 

durumdayken çalıştırın
 > Emniyet veya denetim tertibatlarını çıkarmayın veya 

köprülemeyin.
 > Emniyet veya denetim tertibatlarını devre dışı bırak-

mayın.
 > Güvenliği olumsuz etkileyen arızaları veya hasarları 

Vaillant teknik servisi tarafından giderilmesini 
sağlayın. 

i
 Oda sıcaklığı etkin olduğunda reglerin monte 

edildiği odada tüm kalorifer peteği vanaları 
tam açık olmalıdır.

Şunlara dikkat edin:
 – reglerin mobilya, perde veya diğer cisimler tarafından 

örtülmemiş olmasına,
 – reglerin monte edildiği odada bulunan tüm kalorifer 

vanalarının tamamen açık olmasına.
 > Uzman tesisatçınıza oda sıcaklığının etkin olup 

olmadığını sorun veya C2 servis düzeyi menüsüne 
bakın.( ¬ Bölüm 5.9). 

Donma hasarlarını önleyin
Elektrik beslemesinin kesilmesinde veya her bir oda 
sıcaklığının düşük değerlere ayarlanmasında ısıtma siste-
minin bazı alanlarının donarak hasar görmesi tamamen 
önlenemez.

 > Evde bulunmadığınız süre içinde donmaya karşı 
koruma önlemi olarak ısıtma sisteminizin işletimde 
kaldığından ve odaların yeterince ısıtıldığından emin 
olun.

 > Donmaya karşı koruma bilgilerini dikkate alın 
(¬ Bölüm 5.12).

2.4 Yönergeler, yasalar ve normlar

Regler ve regler kurulumu

EN 60335–2–21
Evde kullanım ve benzer amaçlar için olan elektrikli 
cihazların güvenliği; Bölüm 2: Su ısıtıcıları (sıcak su haz-
neleri ve sıcak su boyleri) için özel talepler (IEC 335–2–
21: 1989 ve ilaveler 1; 1990 ve 2; 1990, düzeltilmiş). 
Bağlı olan iletişim cihazları aşağıdaki normları yerine 
getirmelidir: IEC 62151, veya EN 41003 ve EN 60950-1: 
2006 bölüm 6.3.
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3  Cihazın açıklanması

3.1  Yapısı ve işlevi

Regler, dış hava sıcaklığına duyarlı sıcak su hazırlamalı 
ısıtma sisteminin kontrolü için kullanılır. 

Regler aşağıdaki sistem devrelerini kumanda edebilir:
 – bir sıcak su boyleri,
 – e-Veri yolu olmayan azami iki ısıtıcı cihazı veya e-Veri 

yoluna sahip bir ısıtıcı cihazı veya alternatif olarak 2 
kademeli kazan,

 – iki karıştırıcılı devre
 – bir bir sabit sıcaklık devresi

Merkezi ısıtma sistemini genişletmek için altı adete 
kadar iki karıştırıcılı devre ilave karışım modülü (akse-
suar) bağlanabilir. Bunun anlamı şudur: Regler azami 15 
devreyi kumanda edebilir.

Daha konforlu kullanım amacıyla ilk 8 ısıtma devresi için 
uzaktan kumanda cihazları bağlanabilir.

Her karıştırıcı devre ihtiyaca göre aşağıdaki gibi 
çalıştırılabilir:
 – Isıtma sistemi (Radyatör devresi, yerden ısıtma 

devresi v.b.)
 – Sabit değer devresi,
 – Dönüş suyu sıcaklığının yükseltilmesi,
 – Sıcak su resirkülasyon devresi (entegre edilmiş sıcak 

su resirkülasyonu için ek olarak).

Ayarlamaları gerçekleştiren veri yolu modüllerinin 
(Aksesuar) yardımıyla bir çok ayarlamaları 
gerçekleştiren Vaillant ısıtma cihazı veya 1 ve 
2 kademeli ısı üreticileri bağlanabilir.
Bağlanacak ısıtma cihazların/ısı üreticilerinin azami 
sayısı takılı veri yolu modülüne bağlıdır.

Veri yolu 
modülü

Bağlanabilen ısıtma cihazlarının/ısı üretici-
lerinin azami sayısı

VR 30, VR 32 8

VR 31 6

Tab. 3.1  Bağlanabilen ısıtma cihazlarının/ısı üreticilerinin 

azami sayısı

Uzaktan telefon kontağı bağlantısıyla (yüksüz kontak 
girişi) teleSWITCH telefon kumanda cihazı ile
reglerin işletim şekli istenilen yerlerden telefon ile 
değiştirilebilir.
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3.2  Sisteme genel bakış

Regler, bir bir ambalajda temel set olarak teslim edilir. 
Set şunlardan oluşmaktadır: 

Adet Parça

1 Duvar tutacağı ile regler calorMATIC 630

4 Standart sensör VR 10

1  Ülke varyasyonuna göre dış sensör VRC DCF veya 
VRC 693 (¬ Tab. 1.1)

Tab. 3.2 calorMATIC 630 setinin teslimat kapsamı

Temel set ile:
 – bir sıcak su boyleri,
 – e-Veri yolu olmayan ayarlamaları gerçekleştiren azami 

iki ısıtıcı cihaz veya e-Veri yollu ayarlamaları gerçe-
kleştiren bir ısıtıcı cihaz veya alternatif olarak 2 kade-
meli kazan,

 – iki bir sabit sıcaklık devresi
 – bir sabit sıcaklık devresi

kumanda edilebilir. 

VRC DCF

VR 90

VR 60

calorMATIC 630

Şekil 3.1  Sisteme genel bakış

Açıklamalar
VR 90 Uzaktan kumanda cihazı
VR 60 Karıştırıcı modül
VRC DCF Dış sensör

Isıtma sistemi örn. ilave ısıtma devreleriyle 
genişletilecekse ısıtma sisteminin devrelerine ilave 
sistem bileşenleri entegre edilebilir (¬ Şekil 3.1). 

3 Cihazın açıklanması 
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3.3  İşlevlere genel bakış

Regler, ısıtma sisteminize ve sıcak su hazırlanması için 
aşağıdaki imkanları sunar:

Kapalı
Donmaya karşı koruma etkin, ısıtma sistemi veya sıcak 
su hazırlama kapalı.

  Bir seferlik boyler dolumu
Sıcak su boylerine güncel zaman programına bağlı olma-
dan bir kere dolumu müsaade eder

Tatil işlevi/  Tatil programı
Evde olmadığınız zamanlarda oda sıcaklığının isteğe 
bağlı ayarı; 
sadece Oto ve Eko işletim modlarında

  Donmaya karşı koruma işlevi
Kapalı ve Eko işletim modlarında donma nedeniyle mey-
dana gelen hasarlara karşı koruma (zaman dilimlerinin 
dışında); 
Isıtma cihaz devrede olmalıdır

Isıtma eğrisi
Dış hava sıcaklığına bağlı olarak, Isıl gücün dış sıcaklığa 
uyumunu iyileştirir

  Parti işlevi
Isıtma ve sıcak su zamanlarını bir sonraki kapatma süre-
sini aşıp bir sonraki ısıtma başlangıcına kadar sürmesini 
sağlayacaktır.

  Ekonomi işlevi
İstenilen oda sıcaklığının ayarlanabilir bir zaman aralığı 
için düşürülmesini sağlar

 Dış hava sıcaklığına duyarlılık
Dış sıcaklığa bağlı olarak bir ısıtma eğrisi yardımıyla 
kalorifer gidiş suyu sıcaklığının otomatik olarak 
değiştirilmesi

 Zaman dilimi
Isıtma sisteminin, sıcak su hazırlamanın ve bir sirkü-
lâsyon pompasının işletimi için isteğe bağlı ayarlanabilir 
zaman değerleri.

3.4   İşletim modları

İşletim şeklinin ayarlanmasıyla, karıştırıcılı ısıtma siste-
mini veya sıcak su sisteminin hangi şartlar altında 
ayarlanması gerektiğini belirlersiniz.

Isıtma devresi

İşletim modu Etki

Oto Isıtma devresinin işletimi önceden yapılan zaman 
programına göre işletim şekilleri ısıtma ve gece 
konumu arasında değiştirir.

Eko Isıtma devresi işletimi önceden yapılan zaman 
programına göre işletim şekilleri ısıtma ve 
kapatma arasında değiştirir. 
Donmaya karşı koruma işlevi (dış sıcaklığa bağımlı 
olarak) etkinleştirilmemişse ısıtma devresi, gece 
konumu süresinde kapatılır.
Ayarlanmış zaman diliminin dışında donmaya 
karşı koruma etkindir (¬ Bölüm 5.2).

Isıtıyor Kalorifer, istenilen oda sıcaklığına gündüz 
ayarlanır.

Düşür Isıtma sirkülâsyonu istenilen oda sıcaklığına gece 
ayarlanır.

Kapalı Donmaya karşı koruma işlevi (dış sıcaklığa bağımlı 
olarak) etkinleştirilmemişse, ısıtma devresi 
kapalıdır.

Sembol Anlamı

Eko veya Oto işletim modu sonrasında  sembolü 
gösterildiğinde zaman dilimi etkindir. Isıtma 
sistemi ısıtır.

İşletim modundan sonra  sembolü
gösterilirse bir zaman dilimi etkin değildir. 
Isıtma sistemi gece konumu işletimindedir.

Tab. 3.3 Isıtma devresi için işletim modu

Resirkülasyon devresi ve sıcak su hazırlama

İşletim modu Etki

Oto Önceden bildirilen zaman programına göre sıcak 
su boyleri için boyler dolumu veya resirkülasyon 
pompasının serbest bırakılması gerçekleşir.

Açık Sıcak su boyleri için boyler dolumu sürekli serbest 
bırakılmış durumdadır. İhtiyaç durumunda boyler 
hemen ilave olarak doldurulur. Resirkülasyon 
pompası sürekli çalışır.

Kapalı Sıcak su boyleri için boyler dolumu gerçekleşmez. 
Resirkülasyon pompası çalışmıyor.
İstisna:Sıcak su boylerindeki sıcaklık 12 °C altına 
indiğinde, sıcak su boyleri 17 °C'ye ısıtılır (don-
maya karşı koruma).

Tab. 3.4  Resirkülasyon devresi ve sıcak su sistemi için 
işletim modları

i
 işletim modu yerine tatil işletim modu göste-

riliyorsa tatil programı etkindir. 
Tatil programı etkin olduğunda işletim modu 
ayarlanamaz.

 >  Bunun için tatil programını sonlandırın.

Cihazın açıklanması 3 
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3.5 Önemli işlevlerin açıklaması

 Zaman dilimi

 

04:00 16:0008:00 12:00 20:00

15 °

20 °

25 °

O
d

a 
it

ib
ar

i s
ıc

ak
lığ

ı

Süre

Gece konum sıc.

Zaman
dilimi 1

Zaman
dilimi 2

Zaman
dilimi 3

Şekil 3.2  Kaloriferin otomatik işletimi: Gün içindeki değişik 

zaman dilimlerinde istenilen oda sıcaklıkları için örnek

Şekil 3.2'de bir zaman programından olan bölümü 
verilmiştir. Yatay eksen üzerinde günün zamanı, dikey 
eksen üzerinde ayarlanabilir sıcaklık belirtilmiştir. Diya-
gram aşağıdaki program akışını açıklar:

1  Saat 06.00'ya kadar odalar için 15 °C'lik bir sıcaklık 
geçerlidir (gece konum sıcaklığı).

2 Saat 06.00'da birinci zaman dilimi çalışmaya 
başlar: 
Bu saatten itibaren 21 °C'lik bir oda sıcaklığı geçer-
lidir.

3 Birinci zaman dilimi saat 09.00'da sonlanır: 
Bu saatten itibaren 15 °C'lik bir oda sıcaklığı geçer-
lidir.

4 İki tane daha 21 °C'lik zaman dilimi devam eder.

Zaman dilimlerinin ısıtma ayarına nasıl etki ettiği şu 
şekilde açıklanabilir:
Isıtma sisteminizi Oto işletim modunda çalıştırdığınızda , 
regler ayarlanmış zaman dilimlerini etkinleştirir. Bu 
zaman dilimlerinde ısıtma sisteminiz bağlı olan odaları 
belirlenmiş bir sıcaklığa (¬ ayarlanan oda) ısıtır. Bu 
zaman dilimlerinin dışında ısıtma sistemi, bağlı olan 
odalar belirlenmiş bir sıcaklığa (¬ gece konum sıcaklığı) 
düşürülecek şekilde ayarlanır. Gece konum sıcaklığına 
ulaşıldığında regler, ısıtma sisteminin düşürme sıcaklığı 
bir sonraki zaman diliminin başlamasına kadar 
tutulmasını sağlar. Bu sayede evin daha çok soğuması 
önlenir .

i
 Ölçülen dış sıcaklık ve ayarlanmış ısıtma eğrisi 

ısıtma ayarını etkilediği için Vaillant servis tek-
nikerinden ısıtma eğrisinin en uygun ayarı 
hakkında bilgi alın.

3 Cihazın açıklanması 

10 Kullanım kılavuzu calorMATIC 630  0020095101_01



Zaman dilimlerinin geçerli olacağı günleri belirlemek için 
iki seçeneğe sahipsiniz:

Seçenek 1
Münferit günler için zaman dilimleri girebilirsiniz.

Örnek:
Pt saat 09.00 - 12.00
Sa saat 10.00 - 12.00

Seçenek 2
Bir çok günü blok olarak toplayabilirsiniz.

Örnek:
Pt-Cu saat 09.00 - 12.00
Ct-Pa saat 12.00 - 15.00
Pt-Pa saat 10.00 - 12.00 

Her iki seçenek için üç adete kadar zaman dilimi belir-
leyebilirsiniz. 

Kapalı bir sıcak su boylerinin sıcak su ısısını regler 
yardımıyla aynı şekilde ayarlayabilirsiniz: Tarafınızdan 
belirlenen zaman dilimleri, sıcak suyun tarafınızdan 
belirlenmiş sıcaklıkta ne zaman hazır olacağını belirtir.
Sıcak su hazırlama için ancak gece konum sıcaklığı 
yoktur . Bir zaman diliminin sonunda sıcak su hazırlama 
işlemi kapatılır.

 Isıtma eğrisi
Isıtma sıcaklığı dolaylı olarak bir ısıtma eğrisi üzerinden 
ayarlanır. Isıtma eğrisi dış sıcaklık ve gidiş suyu ısısı 
arasındaki ilişkiyi gösterir.
Gidiş suyu ısısı, ısıtıcı cihazından çıkan sıcak suyun 
sıcaklığıdır.
Isıtma eğrisini isteğe bağlı olarak her ısıtma devresi için 
ayarlayabilirsiniz.
Ayarı en uygun şekilde evinize ve ısıtma sistemini 
uyarlamak  için çeşitli ısıtma eğrilerini seçme imkanına 
sahipsiniz.

Örnek Isıtma eğrisi

Gidiş suyu sıcaklığı

Dış sıcaklık °C cinsinden

°C cinsinden
90

80

70

60

50

40

30

20
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0
Isı eğrisi

1.2

1.0

0.6

0.2

Şekil 3.3  Isıtma eğrisi diyagramı.

Örnek: Isıtma eğrisi 1.5 seçilmişse -15 °C'lik bir dış 
sıcaklıkta 75 °C'lik bir gidiş suyu ısısı gereklidir.

Gidiş suyu sıcaklığı

Dış sıcaklık °C cinsinden

°C cinsinden
90

80

70

60

50

40

30

15

Eksen a

18

20

22

10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

Şekil 3.4 Isıtma eğrilerinin paralel olarak ayarlanması

Isıtma eğrisi 1.5 seçilmişse ve istenilen oda sıcaklığı için 
20 °C yerine 22 °C ayarlanmışsa ısıtma eğrisi aynı 
şekil 3.4'te gösterildiği gibi ayarlanacaktır. 45° eksende 
ısıtma eğrisi ayarlanan oda sıcaklığı değerine uygun bir 
şekilde paralel olarak kaydırılır. Yani, 0 °C'lik bir dış 
sıcaklıkta regler, 67 °C'lik bir gidiş suyu ısısı sağlar.

i
 Isıtma eğrisinde gerekli temel ayarı servis tek-

nikeri  ısıtma sisteminin kurulumu esnasında 
yerine getirdi.

Cihazın açıklanması 3 
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  Donmaya karşı koruma işlevi
Regler, donmaya karşı koruma işlevi (dış sıcaklığa bağlı) 
ile donatılmıştır. Donmaya karşı koruma işlevi Kapalı ve 
Eko işletim modlarında (zaman diliminin dışında) ısıtma 
sistemini donmaya karşı korur.
Eko işletim modu ayarlanmış ve donmaya karşı koruma 
işlevi (dış sıcaklığa bağlı) etkinleştirilmemişse ısıtma 
devresi  gece konumu süresince kapatılır.
Dış sıcaklık +3 °C'lik bir değerin altına düşerse otomatik 
olarak her ısıtma devresi için ayarlanmış olan gece 
konum sıcaklığı (Gece) geçerlidir.

3 Cihazın açıklanması 
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3.6   Gösterge ve ayar elemanları

Isıtma sistemi için gerekli tüm ayarları reglerde 
yaparsınız. 
Regler grafik tabanlı bir ekranla donatılmıştır. Düz metin 
göstergeleri kullanımı kolaylaştırır. 

Temel veriler

Tarih

>Günün ayarlanması

 Saat 15:37

30.10.09
Haftanın günü

 Yaz/Kış konumu Kapalı

Fr (Cu)

1

4

1

23

Şekil 3.5  Gösterge ve ayar elemanları

Açıklamalar
1 Menü numarası
2 Sağ ayar düğmesi , 

parametre ayarı (döndürme); Parametreyi işaretle (basma)
3 Sol ayar düğmesi , 

menü seç (döndürme); Özel fonksiyonları etkinleştir (basma)
4 Menü tanımı

3.7  Kullanım aşamları

Her iki  ve  ayar düğmesi ile regleri kullanabilirsiniz 
(¬ Şekil 3.5): 
Sağ ayar düğmesine  bastığınızda, bir parametreyi 
işaretler veya kaydedersiniz. 
Sağ ayar düğmesine  döndürdüğünüzde bir parame-
treyi ayarlarsınız.
Sol ayar düğmesine  döndürdüğünüzde bir menü 
seçersiniz. 
Sol ayar düğmesine  bastığınızda özel fonksiyonu 
(¬ Bölüm 5.10) etkinleştirirsiniz.

Bir düz metin göstergesi kullanımı kolaylaştırır ve menü 
ve parametreleri belirgin şekilde açıklar. 

Cihazın açıklanması 3 
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Çr 02.12.09 15:43 -3°C

HK 1  Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 22 °C

Boyler Oto 60 °C

VRC 630

Çr 02.12.09 15:43 -3°C

Ekonomi konum.çalıştırıldı

ila 18:30 arası

VRC 630

Çr 02.12.09 15:43 -3°C

Parti konumu çalıştırıldı

VRC 630

Ana veriler  1

Tarih  02 . 12 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Oto

> Günün ayarlanması

Çr 02.12.09 15:43 -3°C

bir kerelik

Boylr.doldrm.konum.çalıştı

VRC 630

HK1  3

Zaman programları

Pt.-Cu.

1 6:00 – 22:00

2 7:30 – 23:30

3 7:30 – 23:30

> Tüm günlerin seçimi HK1 ... HK15 için sistem 
konfigürasyonuna bağlı 
olarak çeşitli parametre 
menüsü çağırabilir ve aya-
rlayabilirsiniz.HK3  3

Zaman programları

Pt.-Cu.

1 6:00  –  22:00

2 7:30  –  23:30

3 7:30  –  23:30

> Tüm günlerin seçimi

Tatil programının yapılması  4

Tüm sistem için

Zaman dilimleri

   1 30 . 02 . 09  –  20 . 03 . 09

   2 05 . 05 . 09  –  22 . 05 . 09

Ayarlanan sıcaklık 15°C

> Başlangıç gününü ayarlama

Sıcak su konumu  5

Parametre

Ayarl.Boyler sıcakl. 60°C

> Ayarlanan sıcaklık seçimi

HK1  5

Parametre

Gece konum sıc. 15°C

Isı eğrisi 1,2

>İstenilen oda sıc. seçimi

İsim  7

değiştirme

HK1 :  HK1

HK2 : HK2

HK3 : HK3

> seç

Kod düzeyi   8

Onaylamak

Kod numarası:

0 0 0 0

>Rakamı ayarla

Şekil 3.6   Kullanıcı düzeyi menü yapısı

3 Cihazın açıklanması 

14 Kullanım kılavuzu calorMATIC 630  0020095101_01



3.8  Reglerin kullanım düzeyi

Regler iki kullanım düzeyine sahiptir: Kullanıcı düzeyi ve 
yetkili servis düzeyi. Her kullanım düzeyi ilgili para-
metrelerin gösterildiği, ayarlandığı veya değiştirildiği 
birçok  menüler vardır.

i
 Belirtilen menülerin sayısı ısıtma sisteminizin 

konfigürasyonuna bağlıdır. Bu nedenle bu kıla-
vuzda reglerinizin gösterdiğinden daha fazla 
menü gösterilmiş olabilir.

  Kullanıcı düzeyi
Kullanıcı düzeyi, ve kullanıcılar için kullanım düzeyidir ve 
kullanıcıya özel ön bilgiler olmadan ve normal işletim 
esnasında ihtiyaçlarınıza uyarlayabileceğiniz temel 
parametreleri  size gösterir.

Kullanıcı düzeyi temel göstergeyi,  1 ...  8 menülerini 
ve özel fonksiyonların menülerini (ekonomi işlevi, parti 
işlevi, bir kerelik boyler dolumu) içerir.

  Servis düzeyi 
Servis düzeyi, servis teknikeri için gerekli kullanım 
düzeyidir. Servis düzeyinde, servis teknikerinin ısıtma 
sistemini yapılandırdığı ve optimize ettiği sisteme özgü 
parametreler ayarlanır. Bu sisteme özgü parametreler 
sadece Vaillant servis teknikeri tarafından ayarlanabilir 
ve değiştirilebilir. Servis düzeyi bu nedenle bir erişim 
şifresiyle koruma altına alınmıştır. Bu sayede sisteme 
özgü parametreler istenmeyen değişikliğe karşı korunur.

Servis düzeyi, C1 ile C15 menülerini, kurulum asistanı 
menülerini (A1 ile A8 arasında) ve servis işlevlerinin 
menüsünü (örn. baca temizleme fonksiyonu) içerir.

3.9  Menü türleri

Regler, çeşitli menü türlerine sahiptir: 
 – Temel gösterge, 
 – kullanıcı düzeyinin bir menüsü veya 
 – servis düzeyinin bir menüsü 

(Örnekler: ¬ Bölüm 3.10). 

Temel göstergede münferit ısıtma devrelerinin güncel 
işletim modunu ve ayrıca ayarlanbilir oda sıcaklıklarını 
görebilir ve ayarlayabilirsiniz.
Kullanıcı düzeyinin menüleri sağ üstte bir numara ile 
gösterilmiştir (örn.  1). Bu numara menülerinin 
bulunmasını kolaylaştırır.
Kullanıcı düzeyinin menülerinde kendi bireysel 
ihtiyaçlarınıza göre örn. oda sıcaklığını, zaman 
dilimlerini , gece konum sıcaklıklarını ve ısıtma eğrilerini 
ayarlayabilirsiniz. 

Servis düzeyinin menüleri sağ üstte bir harf ve bir 
numara ile gösterilir (örn. C2).  Servis düzeylerinin 
menülerinde sisteme özgü parametrelere sadece 
bakabilirsiniz  (¬ Bölüm 5.9). 
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3.10 Çeşitli kullanım durumlarındaki menüler

Kulanıcı düzeyi:

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1 Oto 20 °C

HK2 Oto 20 °C

HK3 Oto 20 °C

HK4 Eko 22 °C

VRC 630                      

Örnek:  Temel gösterge
Temel gösterge güncel işletim şeklini ve ayrıca her bir 
ısıtma devresi için ayarlanabilir oda sıcaklığını gösterir 
ve ısıtma devrelerinin işletim şeklinin hızlı bir şekilde 
değiştirilmesini sağlar. İkiden fazla ısıtma devresi 
bağlıysa, sağ ayar düğmesini  çevirdiğinizde bunlar 
arka arkaya gösterilir.
Üst ekran bölümünde her zaman haftanın günü, tarih, 
saat ve dış sıcaklık temel verileri gösterilir. Bir arıza 
meydana geldiğinde, bu ikinci satırda düz metin olarak 
gösterilir. Bölüm 5.3'te temel verileri nasıl 
ayarlayacağınız açıklanmıştır. 
Temel göstergede özel işletim türleri ve servis işlevleri 
çağrılabilir. 
Sağ alttaki ok  reglere ilave modüllerin bağlı 
olduğunu gösterir.
Bu modüllerin işletim türünü ve sıcaklığını ayarlamak 
istiyorsanız sonraki ekran satırlarına ulaşmak için sağ 
ayar düğmesini çevirin.

Ana veriler  1

Tarih  02 . 12 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Günün ayarlanması

Örnek: Menü  1
Menü (  1 ile  7) arasındaki menülerdir kullanıcı 
düzeyinde ısıtma sisteminin tüm önemli ayarlarını 
gerçekleştirirsiniz. 
Üst alanda menü tanımlaması ve menü numarası 
(örnekte  1) gösterilir. Bu numaralandırma, program-
lama esnasında menülerin kolayca bulunmasını sağlar.

Çr 02.12.09 15:37 - 15 °C

Ekonomi konum.çalıştırıldı

ila 18:30 arası

VRC 630

Örnek: Özel işlevler
Özel fonksiyonlar ısıtma devresinin işletim şeklini 
geçici olarak değiştirir ve otomatik olarak sonlandırılır.
Özel fonksiyonları sadece temel göstergeden 
çağırabilirsiniz.

Servis düzeyinde:

HK1 C2

Parametre

Brülör işletme türü

Gece konum sıc.  15°C

Isı eğrisi 0,90

AT Kapatma sınırı 20°C

>İstenilen oda sıc. seçimi

Örnek: Menü C2
C1 ile C15 arasındaki menüler, sadece servisin 
ayarlayabildiği sisteme özgü parametreler için ayar 
alanlarıdır.
Bu menüler C ve bir rakam ile ekranın sağ üstünde 
gösterilmiştir. 
Servis düzeyinin menülerini çağırabilir, parametrelere 
bakabilir ancak değiştiremezsiniz.

Tab. 3.5  Menü türleri

Ayarlanabilir parametreler gri zemin üzerinde 
görülecektir .

3 Cihazın açıklanması 
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3.11 Ayarlanabilir parametrelere genel bakış

Menü Menü tanımı Ayarlanabilir
işletim değerleri

Notlar Birim Min.
Değer

Maks.
Değer

Adım 
uzunluğu/
Seçim 
olanağı

Fabrika 
ayarları

Kişisel 
ayarlar

 1 Ana veriler
(¬ Bölüm 5.3)

Tarih
Gün
Saat

Gün, ay, yıl seçimi;
Saat, dakika seçimi

Yaz/Kış konumu 
değişimi

Oto/Kapalı Kpalı

 3 Zaman 
programları
(¬ Bölüm 5.4)

Haftanın günü/Blok Haftanın gününü/günler 
bloğu (örn. Pt-Cu) seçimi

1 Başlangıcı/Sonu 
saat
2
3

Gün başına/gün bloğu 
başına üç zaman dilimi mev-
cut

Saat/
dakika

10 dak

 4 Tüm sistem 
için tatil pro-
gramlamak
(¬ Bölüm 5.5)

Tatil zamanı aralığı Gün, ay, yıl başlangıcının 
ayarı;
Gün, ay, yıl sonunun ayarı;

Tatil programı, kalo-
rifer ayarlanabilir 
sıcaklığı

Tatil zamanı için istenilen 
oda sıcaklığının ayarı

°C 5 30 1 15

 5 HK1
Parametre
(¬ Bölüm 5.6)

Gece konum sıc. Zaman dilimleri arasında 
zaman dilimleri için gece 
konumu sıcaklığının belirlen-
mesi; 
Donmaya karşı koruma 
işlevi ayarlandığında gece 
konum sıcaklığı otomatik 
olarak 5 °C'dir;
Gece konum sıcaklığı göste-
rilmez

°C 5 30 1 15

Isı eğrisi Gidiş suyu ısısı dış sıcaklığa 
bağlı olarak ayarlanması; 
çeşitli ısıtma eğrileri seçile-
bilir

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

Sıcak su
parametresi
(¬ Bölüm 5.7)

Sıcak su ayarlanabi-
lir değeri

Sıcak su hazırlama için ayar-
lanan sıcaklık değeri

°C 35 70 1,0 60

 7 İsim
değiştirme 
(¬ Bölüm 5.8)

HK1 10 karaktere kadar isteğe 
bağlı isim girin

HK1

 8 Servis düzey-
ine
geçiş
(¬ Bölüm 5.9)

Şifre Servis teknikeri için kullanım 
düzeyine erişmek için şifre 
numarasını girin

Tab. 3.6   Kullanıcı düzeyinde ayarlanabilir parametreler
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4  Devreye alma

Sadece yetkili bir Vaillant servis teknikeri tarafından 
devreye alınabilir. Bu kişi aynı zamanda montajın 
doğruluğunu da kontrol edecektir.

4.1 Kullanıcının bilgilendirilmesi

 > Vaillant servis teknikeri tarafından reglerin ve tüm 
ısıtma sisteminin kullanımı hakkında bilgilendirildiği-
nize ve ilgili kılavuzları veya ürünle beraber verilen 
dokümanları elde ettiğinize emin olun.

4.2 Reglerin açılması/kapatılması

b
 Dikkat!
Donma nedeniyle meydana gelen hasarlar-
dan  dolayı maddi zararlar!
Donmaya karşı koruma işlevi sadece regler 
devredeyse etkindir.

 > Donma tehlikesi bulunduğunda regleri hiç 
bir zaman kapatmayın.

 > Reglerin ana şalterini "I” konumuna getirin.

i
 Isıtma sisteminizin dış sensörü bir DCF sinyali 

alamıyorsa reglerin açılmasından sonra saati 
ve tarihi tekrar ayarlamalısınız.

 > Ayarlanmış zaman programlarının ve tatil programının 
doğru çalışması ve bir sonraki bakım tarihinin  dene-
tlenebilmesi için saatin ve tarihin doğru ayarlandığına 
emin olun. 

 > Isıtma sisteminizin sistem durumunu her zaman göz 
önünde bulundurmak ve bir arıza hakkında çabuk 
gilendirilmek için regleri çalışır konumda bulundurun.

 > Evde bulunmadığınızda enerji masraflarından tasarruf 
etmek için tatil programını (¬ Bölüm 5.5) kullanın. 

1 

Şekil 4.1 Reglerin açılması/kapatılması.

Açıklamalar
1 Açma/kapama düğmesi.

 > Regleri açmak/kapatmak için düğmeye (1) basın.

4 Devreye alma 
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5  Kullanım

5.1 Reglerin kullanımı

Her iki  ve  ayar düğmesi ile regleri kullanabilirsiniz:
Ayar düğmelerini (¬ Şekil 3.5, Poz. 2, 3) 
döndürdüğünüzde hissedilir şekilde sonraki pozisyona 
geçer. Bir diş atlama sizi menüde dönme yönüne bağlı 
olarak ileri veya geri atacaktır. Değer (adım uzunluğuna, 
değer alanına ve dönme yönüne bağlı olarak) parame-
trelerin ayar alanında arttırılır veya düşürülür.

Genel olarak  1 ile  7 arasındaki menüler için aşağıdaki 
kullanım adımları gereklidir:
 – Menüyü seçin (¬ Bölüm 5.1.1).
 – Parametreyi seçin ve işaretleyin (¬ Bölüm 5.1.2).
 – Parametreyi ayarlayın ve kaydedin (¬ Bölüm 5.1.3).

 Özel fonksiyonlar sadece temel göstergeden 
çağrılabildiği için, özel bir kullanım süreci mevcuttur 
(¬ Bölüm 5.10).

i
 Vaillant servis teknikerinin size ilk kullanım 

adımlarını anlatmasını sağlayın. Bu sayede 
ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini önleyebi-
lirsiniz.

5.1.1  Menü seçimi

Tüm menüleri, gösterge ve ayar elemanları şekil 3.6'da 
bulabilirsiniz.
Tüm menüler sırayla düzenlenmiştir ve bu sırada 
açıklanırlar.

i
 Temel gösterge reglerin standart göstergesi-

dir. Regler kullanılmadığında bir süre sonra 
(asgari 15 dakika) temel göstergeyi gösterir. 

 > İstenilen menü gösterilene 
kadar sol ayar düğmesini  dön-
dürün.

5.1.2  Parametre seçimi ve işaretlenmesi

 > Sağ ayar düğmesini,  imleç  
değiştirmek istediğiniz parame-
treyi gösterene kadar çevirin 

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Parametre işaretlendi ve ayarlana-
bilir.

5.1.3  Parametre değerlerinin ayarlanması

i
 Sadece bir tane işaretli parametreyi ayarlaya-

bilirsiniz (¬ Bölüm 5.1.2). 

 > Seçilen parametrenin değerini 
değiştirmek için sağ ayar 
düğmesini  döndürün.

 > Değiştirilen değeri kaydetmek 
için sağ ayar düğmesine  
basın. 

Belirli parametreleri nasıl ayarlayacağınız bölüm 5.3'ten 
itibaren açıklanmıştır (¬ Bölüm 5.3 ile 5.8 arası).

5.1.4  Özel fonksiyonların çağrılması

Özel fonksiyonlar sadece temel göstergeden 
çağrılabildiği için, özel bir kullanım süreci mevcuttur 
(¬ Bölüm 5.10).

Kullanım 5 
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5.2   Temel göstergede parametre ayarı

Temel gösterge reglerin standart göstergesidir. Uzun 
süre kullanılmadığında ekran otomatik olarak tekrar 
temel göstergeyi gösterir.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

Oda sıcaklığı 22°C

HK1  Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 22 °C

Boyler Oto 55 °C

VRC 630

Gri zeminli parametreleri (işletim modu, istenilen oda ve 
boyler sıcaklığı) temel göstergede istediğiniz gibi ayarla-
yabilirsiniz.

Üst ekran bölümünde her zaman haftanın günü, tarih, 
saat ve dış sıcaklık temel verileri gösterilir.
Oda sıcaklığı etkin olduğunda ölçülen oda sıcaklığı 
ekranın ikinci satırında gösterilir.

i
 Bir uzaktan kumanda monte edilmişse oda 

sıcaklığı, ısıtma sistemi çalıştırılırken servis 
teknikeri tarafından etkinleştirilir. 

Günü, tarihi, saati  1 menüsünde ayarlayabilirsiniz 
(¬ Bölüm 5.3). 
Dış sıcaklık (-3 °C) dış sensör tarafından ölçülür ve 
aktarılır. Güncel oda sıcaklığı uzaktan kumanda 
tarafından ölçülür ve reglere aktarılır. Temel verilerin 
altında ayarlanabilir parametreler gösterilir:
 – ısıtma devrelerinin

 – ayarlanmış işletim modu, 
 – İstenilen oda sıcaklığı (gösterilen ısıtma devresi)

 – boyler için
 – ayarlanmış işletim modu, 
 – Ayarlanan boyler sıcaklığı (sıcak su ısısı)

i
 Regleriniz temel göstergede kaç ısıtma devre-

si  gösterdiği ısıtma sisteminizin yapılandır-
masına bağlıdır.

5.2.1   İşletim modunun ayarlanması

İşletim modunu ayarladığınızda, reglere hangi şartlar 
altında karıştırıcılı devrenin veya sıcak su hazırlama 
sisteminin çalışması gerektiğini bildiriyorsunuz.

i
 işletim modu yerine tatil işletim modu göste-

riliyorsa tatil programı etkindir. Tatil programı 
etkin olduğunda işletim modu ayarlanamaz.

 > Bunun için tatil programını sonlandırın.

Aşağıdaki işletim türleri şunlar için mümkündür:

Isıtma devresi
İşletim 
modu

Etki

Oto Isıtma devresinin işletimi önceden yapılan zaman 
programına göre işletim şekilleri ısıt ve gece 
arasında değiştirir.

Eko Isıtma devresinin işletimi önceden yapılan zaman 
programına göre işletim şekilleri ısıt ve kapat 
arasında değiştirir. 
Donmaya karşı koruma işlevi (dış sıcaklığa bağımlı 
olarak) etkinleştirilmemişse ısıtma devresi, gece 
konumu süresinde kapatılır.
Ayarlanmış zaman diliminin dışında donmaya karşı 
koruma etkindir (¬ Bölüm 5.2).

Isıtıyor Kalorifer, istenilen oda sıcaklığına gündüz ayarlanır.

Düşür Isıtma devresi istenilen oda sıcaklığına gece 
ayarlanır.

Kapalı Donmaya karşı koruma işlevi (dış sıcaklığa bağımlı 
olarak) etkinleştirilmemişse, ısıtma devresi 
kapalıdır.

Sembol Anlamı

Eko veya Oto işletim modu sonrasında  sembolü 
gösterildiğinde zaman dilimi etkindir. Isıtma sistemi 
ısıtır.

İşletim modundan sonra  sembolü
gösterilirse bir zaman dilimi etkin değildir. 
Isıtma sistemi gece işletimindedir.

Tab. 5.1 Isıtma devresi için işletim modu

Resirkülasyon devresi ve sıcak su hazırlama
İşletim 
modu

Etki

Oto Önceden bildirilen zaman programına göre sıcak su 
boyleri için boyler dolumu veya sirkülâsyon 
pompasının serbest bırakılması gerçekleşir.

Açık Sıcak su boyleri için boyler dolumu sürekli serbest 
bırakılmış durumdadır. İhtiyaç durumunda boyler 
hemen doldurulur, sirkülâsyon pompası sürekli 
çalışır.

Kapalı Boyler ısıtılmaz, sirkülasyon pompası devre dışıdır.
Boyler sıcaklığı 12 °C altına indiğinde, boyler 17 
°C'ye ısıtılır (donmaya karşı koruma).

Tab. 5.2  Resirkülasyon devresi ve sıcak su hazırlama için 

işletim modları

5 Kullanım 
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Temel göstergede işletim modunu nasıl ayarlayacağınız 
aşağıda boyler örneğinde açıklanmıştır.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1  Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 15 °C

Boyler Oto 55 °C

VRC 630

 > Sağ ayar düğmesini , imleç   Oto (Boyler satırı) işle-
tim türü önünde yanıp sönene kadar döndürün.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1 Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 15 °C

Boyler Oto 55 °C

VRC 630

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
İşletim modu işaretlendi.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1 Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 15 °C

Boyler Kpalı 55 °C

> İşletme konumu seçimi

 > Sağ ayar düğmesine , ekranda istenilen işletim modu 
görünene kadar döndürün.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1 Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 15 °C

Boyler Kpalı 55 °C

VRC 630

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
İşletim modu kaydedilir ve etkindir.

i
 İşletim modunu ilave ısıtma ve sirkülâsyon 

devreleri/sıcak su boylerleri için değiştirmek 
istiyorsanız, ayar düğmesine  imleç  değişti-
rilecek işletim türünün ilgili satırı öncesinde  
durana kadar çevirin. Yukarıda açıklanmış 
çalışma adımlarını tekrarlayın.

5.2.2   Isıtma devresi HK1 örneğinde istenilen oda 
sıcaklığının ayarlanması

  İstenilen oda sıcaklığı ısıtma eğrilerinin hesaplanması 
için kullanılır. 
Oda sıcaklığını yükselttiğinizde ayarlanmış ısıtma eğrisi 
paralel olarak 45°'lik bir eksende ve buna uygun regler 
tarafından ayarlanacak gidiş suyu ısısı da kaydırılır 
(¬ Şekil 3.4). 

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1 Isıtıyor  22 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 15 °C

Boyler Oto 55 °C

VRC 630

 > Sağ ayar düğmesini , imleç oda ayarlanabilir 
sıcaklığı (örnekte 22 °C) önünde yanıp sönene kadar 
döndürün.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1 Isıtıyor  22 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 15 °C

Boyler Oto 55 °C

>İstenilen oda sıc. seçimi

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
İstenilen oda sıcaklığı işaretlendi.

Kullanım 5 
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Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1 Isıtıyor  21 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 15 °C

Boyler Oto 55 °C

>İstenilen oda sıc. seçimi

 > Sağ ayar düğmesini , ekranda istenilen oda sıcaklığı 
görünene kadar döndürün.

i
 Isı ihtiyacınız karşılanacağı şekilde oda 

sıcaklığını seçin. Bu şekilde enerjiden ve mas-
raflardan tasarruf edebilirsiniz.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1 Isıtıyor  21 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 15 °C

Boyler Oto 55 °C

VRC 630

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Değiştirilen oda sıcaklığı kaydedilir ve etkindir.

 > İhtiyaç durumunda çalışma adımlarını tekrarlayın.

i
 Diğer ısıtma sirkülâsyonları veya boylerin 

sıcak su ısısı için istenilen sıcaklığı aynı şekilde 
ayarlayın.

Ayarlama için değiştirilen nominal değerin geçerlilik 
süresi
Temel göstergede istenilen oda sıcaklığını 
değiştirdiyseniz ayarlama için yeni değer geçerlidir.
Isıtma sistemi tüm zaman dilimlerinde yeni istenilen oda 
sıcaklığına ayarlanır:
 – bir zaman dilimi dahilinde istenilen değeri değiştirdiy-

seniz hemen,
 – İstenilen değeri bir zaman dilimi dışında ayarladıysa-

nız sonraki zaman diliminin başlamasıyla.

5 Kullanım 

22 Kullanım kılavuzu calorMATIC 630  0020095101_01



5.3    Temel verilerin ayarlanması 

 1 menüsünde aşağıdaki temel verileri ayarlayabilirsi-
niz :
 – tarihi (ayar, tatil programına ve bakım tarihi deneti-

mine  etki eder),
 – haftanın gününü,
 – saati (ayar, zaman dilimlerinin pencerelerinin 

başlangıcına ve sonuna etki eder),
 – Yaz/kış saati uygulaması

i
 Bu ayarlamalar bağlı olan tüm sistem bileşen-

lerine etki eder.

5.3.1 Menünün  1 çağrılması

Ana veriler  1

Tarih 02 . 12 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Günün ayarlanması

 > Sol ayar düğmesini ,  1 Ana veriler menüsü 
ekranda gösterilene kadar döndürün (¬ Bölüm 5.1.1).

5.3.2   Tarihin ayarlanması

i
 Isıtma sisteminizin dış sensörü bir DCF sinyali 

alamadığında tarihi gerektiğinde manuel 
ayarla yabilirsiniz.

 > Tatil programının doğru çalışması ve sonraki bakım 
tarihinin denetlenebilmesi için tarihin doğru ayarlan-
mış olduğuna dikkat edin. 

Tarih üç parametreden oluşur (02.12.09 = Gün.Ay.Yıl).
Ayar alanları önceden verilmiştir.

i
 Ayar alanı Gün aya bağlı olduğu için ilk önce 

ayı ayarlayın.

Koşul:  1 Ana veriler menüsü gösteriliyor 
(¬ Bölüm 5.1.1).

Ayın ayarlanması:

Ana veriler  1

Tarih 02 .12 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Ayın ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini  , imleç  Tarih satırında Ay 
önünde yanıp sönene kadar döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 02 .12 . 09

Gün Çr

Saat 14:08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Ayın ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Ay işaretlendi.

Ana veriler  1

Tarih 02 .11 . 09

Gün Çr

Saat 14:08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Ayın ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini , Ay için istenilen değer gösteri-
lene  kadar döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 02 .11 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Ayın ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen Ay kaydedilir.
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Günün ayarlanması:

Ana veriler  1

Tarih 02 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Günün ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini , imleç Gün önünde yanıp 
sönene kadar döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 02 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Günün ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Gün işaretlendi.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Günün ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini , istenilen Gün gösterilene kadar 
döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Günün ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen Gün kaydedilir.

Yılın ayarlanması:

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Yılı ayarla

 > Sağ ayar düğmesini , imleç Yıl önünde yanıp sönene 
kadar döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 .09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Yılı ayarla

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Yıl işaretlendi.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 10

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Yılı ayarla

 > Sağ ayar düğmesini , istenilen yıl gösterilene kadar 
döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 .10

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Yılı ayarla

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen Yıl kaydedilir.
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5.3.3   Haftanın gününün ayarlanması

Koşul:  1 Ana veriler menüsü gösteriliyor 
(¬ Bölüm 5.1.1).

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Hafta gününü ayarlayın

 > Sağ ayar düğmesini , imleç Gün önünde yanıp 
sönene kadar döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Hafta gününü ayarlayın

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Gün işaretlendi.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Pt

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Hafta gününü ayarlayın

 > Sağ ayar düğmesini , istenilen Gün gösterilene kadar 
döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Pt

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Hafta gününü ayarlayın

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen Gün kaydedilir.

5.3.4   Saatin ayarlanması

Saat, iki parametreden meydana gelir (14:08 = Saat:-
Dakika).

i 
Isıtma sisteminizin dış sensörü bir DCF sinyali 

alamadığında gerekirse saati manuel ayarlaya-
bilirsiniz.

 > Ayarlanmış zaman programlarının doğru çalışması için 
saatin doğru ayarlanmış olmasına dikkat edin. 

Koşul:  1 Ana veriler menüsü gösteriliyor 
(¬ Bölüm 5.1.1).

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat  14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Saatin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini , imleç Saat önünde yanıp 
sönene kadar döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat  14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Saatin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Saat işaretlendi.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Pt

Saat  15 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Saatin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini , istenilen Saat gösterilene 
kadar döndürün.
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Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Pt

Saat  15 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Saatin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen Saat kaydedilir.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 15 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Dakikanın ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini , imleç Dakika önünde yanıp 
sönene kadar döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 15 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Dakikanın ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Dakika işaretlendi.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Pt

Saat 15 15

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Dakikanın ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini , istenilen Dakika gösterilene 
kadar döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Pt

Saat 15 15

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Dakikanın ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen Dakika kaydedilir.
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5.3.5   Yaz /kış saati geçişinin etkinleştirilmesi

i
 Isıtma sisteminiz dış sensör VRC DCF (¬ Tab. 

1.1, Ürün no. ) ile donatılmışsa yaz ve kış saati 
arasında geçişinin etkinleştirilmesine gerek 
yoktur. Cihaz bu durumda otomatik olarak yaz 
ve kış saati arasında geçiş yapar.

Parametreyi Yaz/Kış konumu = Oto olarak ayar-
ladığınızda dış sensör DCF alımına sahip olmamasına 
rağmen regler otomatik olarak yaz ve kış saati arasında 
geçiş yapabilir.

Koşul:  1 Temel veriler menüsü gösteriliyor 
(¬ Bölüm 5.1.1).

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 15 : 15

Yaz/Kış konumu      Kpalı

> Mod seçimi

 > Sağ ayar düğmesini , imleç    Yaz/Kış konumu 
parametresi önünde yanıp sönene kadar döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Çr

Saat 15 : 15

Yaz/Kış konumu      Kpalı

> Mod seçimi

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Yaz/Kış konumu parametresi işaretlendi.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Pt

Saat 15 : 15

Yaz/Kış konumu      Oto

> Mod seçimi

 > Sağ ayar düğmesini , Yaz/Kış konumu parametresi 
için istenilen değer gösterilene kadar döndürün.

Ana veriler  1

Tarih 30 . 11 . 09

Gün Pt

Saat 15 : 15

Yaz/Kış konumu      Oto

> Mod seçimi

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen Yaz/Kış konumu parametresi kaydedilir.

Uzun süre kullanılmadığında tekrar Temel gösterge 
gösterilir.
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5.4    Zaman programlarının ayarlanması 

 3 Zaman programları menüsünde ısıtma devreleri 
için sıcak su boylerlerini ve sirkülâsyon pompalarını aya-
rlayabilirsiniz.
Gün veya blok başına (bir blok örn. Pt.-Cu.) üç zaman 
dilimi (Başlangıç saati ile Bitiş Saati) ayarlayabilirsiniz. 
Zaman programları için fabrika ayarı
 Pt. – Cu.  saat 5:30 - 22:00 
 Ct. saat  7:00 - 23:30
 Paz. saat 7:00 - 23:30
Bu zaman programlarını ihtiyacınıza göre uyarlayabilirsi-
niz.
Bir zaman dilimi dahilinde ısıtılır. Ayarlama istenilen oda 
sıcaklığına göre gerçekleşir.Zaman dilimlerinin dışında 
ısıtma sistemi oda sıcaklığını gece konum sıcaklığına 
düşürür.
Zaman programları için ekranda sağ üstte  3 ile göste-
rilen ekran satırları vardır.  Ekranın 2. satırında her 
zaman Zaman programları yazar.
 Ekranın 1. satırında, zaman programının (örn. HK1, sıcak 
su, resirkülasyon pompası) ne için geçerli olduğu göste-
rilir

HK1  3
Zaman programları
Pt.-Cu.
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Tüm günlerin seçimi

Ayarlanabilir parametrelere ilişkin daha ayrıntılı bilgileri 
Tab. 3.5'te bulabilirsiniz (¬ Bölüm 3.11).

Bir blok dahilinde (örn. Pt-Cu) bir gün için (örn. Çr.) farklı 
bir zaman diliminin programlanması durumunda Pt-Cu -
-:-- bloğu için gösterilir. Bu durumda her bir gün için 
zaman dilimlerini ayarlamalısınız.

HK1  3
Zaman programları
Pt.-Cu.
1  ––:––    –    ––:––  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Tüm günlerin seçimi

i
 Aynı zaman dilimlerini sıcak su boyleri ve resi-

rkülasyon pompası için ayarlayabilirsiniz.

Düzenleme, ayarlanmış ısıtma eğrisi ve ayarlanmış oda 
sıcaklığı üzerinden gerçekleşir. 

5.4.1    Zaman dilimlerinin ayarlanması

 > Kişisel zaman dilimlerinizi itinayla planlamak için ken-
dinize biraz zaman ayırın.
Zaman dilimleri evde bulunduğunuz ve sıcak suya 
ihtiyaç duyduğunuz gün/blok başına zaman dilimleri-
dir.

i
 Bir blok için (örn. Pt.-Cu) için ısıtma zamanını 

belirlerseniz, blok dahilindeki her bir gün için 
ayarlama yapmaya gerek yoktur.

Koşul:  3 HK1 zaman programları menüsü gösteriliyor 
(¬ Bölüm 5.1.1).

i
 Isıtma sisteminiz birçok ısıtma devreleri, sıcak 

su boyleri ve resirkülasyon pompasıyla yapı-
landırılmışsa ayar düğmesini ,  3 Zaman 
programları menüsü zaman programını 
ayarlamak istediğiniz ısıtma devresi, sıcak 
su boyleri veya resirkülasyon pompası 
ekranını gösterene kadar döndürün. 

Aşağıdaki örnekte Isıtma devresi HK1 için bir zaman pro-
gramını hafta sonu için nasıl ayarlayacağınız 
açıklanmaktadır.

HK1  3
Zaman programları
Pt.-Cu.
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Tüm günlerin seçimi

 > Sağ ayar düğmesini , imleç  Zaman dilimi (örnekte 
Pt. Cu.) önünde yanıp sönene kadar döndürün.

HK1  3
Zaman programları
Pt.Cu.
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Tüm günlerin seçimi

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Zaman dilimi işaretlendi.
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HK1  3
Zaman programları
Ct.-Pz.
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Tüm günlerin seçimi

 > Sağ ayar düğmesini  Zaman dilimi Ct.-Pz. gösteri-
lene kadar döndürün.

HK1  3
Zaman programları
Ct.-Pa.
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Tüm günlerin seçimi

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen Zaman dilimi kaydedilir.

5.4.2   1. zaman diliminin başlangıç ve bitiş saatinin 
ayarlanması

HK1  3
Zaman programları
Ct.-Pa.
1   6:00   –    9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Başlangıç saatinin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini  imleç,  başlangıç saati önünde 
1. 1. zaman dilimi için yanıp sönene kadar döndürün.

HK1  3
Zaman programları
Ct.-Pa.
1   6:00   –   9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Başlangıç saatinin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Başlangıç saati işaretlendi.

HK1  3
Zaman programları
Ct.-Pa.
1   8:00   –   9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Başlangıç saatinin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini , istenilen başlangıç saati 
gösterilene kadar döndürün.

i
 Zaman dilimlerini sadece bir gün dahilinde, 

yani saat 00:00 ile 24:00 arasındaki bir 
zaman diliminde ayarlayabilirsiniz. 
Örn. 22:00 ile 6:00 saatleri arasında bir 
zaman dilimi mümkün değildir. Bu durumda 
saat 22:00 ile 24:00 arasında ve saat 00:00 
ile 06:00 arasında iki zaman dilimi ayarla-
malısınız.

HK1  3
Zaman programları
Ct.-Pa.
1  8:00   –   9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Başlangıç saatinin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Başlangıç saati 1  zaman dilimi için kaydediliyor.

HK1  3
Zaman programları
Ct.-Pa.
1     8:00  –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Bitiş saatinin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini  imleç,  bitiş saati öncesinde 2. 
zaman dilimi için yanıp sönene kadar döndürün.

HK1  3
Zaman programları
Ct.-Pa.
1     8:00  –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Bitiş saatinin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Bitiş saati işaretlendi.
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HK1  3
Zaman programları
Ct.-Pa.
1     8:00  – 16:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Bitiş saatinin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesini , istenilen bitiş saati gösteri-
lene kadar döndürün.

HK1  3
Zaman programları
Ct.-Pa.
1     8:00  – 16:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Bitiş saatinin ayarlanması

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Bitiş saati 1 zaman dilimi için kaydediliyor.

Başlangıç saati ve bitiş saati 1. zaman dilimi için 
ayarlandı.

 > İhtiyaç durumunda zaman dilimi 2'yi ve 3'ü de ayar-
layın.

İlave zaman dilimlerinin ayarlanması:
 > İlave zaman dilimlerinin başlangıç saati ve bitiş saati 

ayarı için olan çalışma adımlarını 1 zaman dilimi için 
açıklandığı gibi tekrarlayın.

Pazartesi için genel bir zaman dilimi ayarladığınızda 
sonuç şu şekilde olabilir:

HK1  3
Zaman programları
Pt.
1  8:30 – 22:00  
2  : –  :  
3  : –  :   
> Tüm günlerin seçimi

Uzun süre kullanılmadığında tekrar Temel gösterge 
gösterilir.

İlave ısıtma devreleri için zaman dilimlerinin 
ayarlanması:
Isıtma sisteminiz birçok ısıtma devreleri, sıcak su boyleri 
ve resirkülasyon pompasıyla yapılandırılmışsa sol ayar 
düğmesini  ,  3 Zaman programları menüsü zaman 
programını ayarlamak istediğiniz ısıtma devresiveya 
sıcak su boyleri ekranını gösterene kadar döndürün. 

 > İlave ısıtma devreleri, sıcak su boylerleri ve resirküla-
syon pompaları için zaman dilimlerinin ayarlanması 
için tüm çalışma adımlarını tekrarlayın.

5.5    Tatil programının ayarlanması 

Regler ve buna bağlı sistem bileşenleri için şunları ayar-
layabilirsiniz:
 – Başlangıç ve bitiş tarihli iki tatil zaman dilimi, 
 – istediğiniz gece konum sıcaklığını, yani önceden belir-

lenmiş zaman programına bağlı olmadan evde bulun-
ulmadığı süre içinde ısıtma sisteminin ayarlanmasını 
istediğiniz değeri ayarlayabilirsiniz. 

Ayarlanmış bir tatil zaman dilimi başladığında tatil pro-
gramı otomatik olarak başlar. Tatil zaman diliminin sona 
ermesinden sonra tatil programı otomatik olarak son-
lanır. Isıtma sistemi tekrar daha önce ayarlanmış 
parametrelere ve seçilen işletim moduna göre çalıştırılır. 

i
 Tatil programının etkinleştirilmesi sadece Oto 

ve Eko işletim modlarında mümkündür. 
Bağlanmış olan boyler dolum devresi veya 
resirkülasyon pompası devresi tatil programı 
süresince Kapalı işletim moduna geçer.

 > Evden ayrılmadan önce Oto veya Eko işletim 
modunun ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

 > Durum bu değilse, Oto veya Eko işletim modunu ayar-
layın (¬ Bölüm. 5.2.1).

Koşul:  4 Tatil programlamak  menüsü gösteriliyor 
(¬ Bölüm. 5.1.1).

Tatil programlamak  4
Tüm sistem için
Zaman dilimleri

1 30. 02. 09   –   20. 03. 09
2 05. 05. 09   –   22. 05. 09

Ayarlanan sıcaklık 15°C
> Başlangıç gününü ayarlama

Gri işaretli parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Tatil programının  sonlandırılması
Tatil programını daha önceden sonlandırmak istiyorsanız 
bitiş tarihini güncel tarihin öncesinde olacak şekilde 
ayarlayın.
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5.5.1  Zaman dilimlerinin ayarlanması

Bir tarihi (Gün.Ay.Yıl) nasıl ayarlayacağınız, temel veri-
lerinin tarihi için ayrıntılı olarak açıklandı 
(¬ Bölüm. 5.3.2). 

 > Sırasıyla başlangıç ayını, başlangıç gününü, 
başlangıç yılını ve bitiş ayını, bitiş gününü, bitiş 
yılını 1. zaman dilimi ve ihtiyaca göre 2. zaman dilimi 
için de ayarlayın. 
Bunun için Bölüm 5.3.2 'de ay, gün ve yıl için açık-
landığı gibi hareket edin.

 > Donmaya karşı koruma bilgilerini dikkate alın (¬ 
Bölüm 5.12).

5.5.2  İstenilen sıcaklığın ayarlanması

 > Donmaya karşı koruma bilgilerini dikkate alın (¬ 
Bölüm 5.12).

Tatil programlamak  4
Tüm sistem için
Zaman dilimleri

1 20. 08. 09   –   28. 08. 09
2 05. 09. 09   –   22. 09. 09

Ayarlanan sıcaklık 15°C
>İstenilen oda sıc. seçimi

 > Sağ ayar düğmesini , imleç ayarlanan sıcaklığın 
önünde yanıp sönene kadar döndürün.

Tatil programlamak  4
Tüm sistem için
Zaman dilimleri

1 20. 08. 09   –   28. 08. 09
2 05. 09. 09   –   22. 09. 09

Ayarlanan sıcaklık 15°C
>İstenilen oda sıc. seçimi

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Ayarlanan sıcaklık işaretlendi.

Tatil programlamak  4
Tüm sistem için
Zaman dilimleri

1 20. 08. 09   –   28. 08. 09
2 05. 09. 09   –   22. 09. 09

Ayarlanan sıcaklık 16°C
>İstenilen oda sıc. seçimi

 > Sağ ayar düğmesini , istenilen ayarlanan sıcaklık 
gösterilene kadar döndürün.

Tatil programlamak  4
Tüm sistem için
Zaman dilimleri

1 20. 08. 09   –   28. 08. 09
2 05. 09. 09   –   22. 09. 09

Ayarlanan sıcaklık 16°C
>İstenilen oda sıc. seçimi

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen ayarlanan sıcaklık kaydedilir.

Ayarlanmış tatil zaman dilimleri esnasında oda sıcaklığı 
otomatik olarak ayarlanmış ayarlanan sıcaklığa 
düşürülür. 
 
Uzun süre kullanılmadığında tekrar Temel gösterge 
gösterilir.

5.6     Gece konum sıcaklığının ve ısıtma eğrisinin 
ayarlanması 

5.6.1 Gece konum sıcaklığının ayarlanması 

Gece konum sıcaklığı, kaloriferin düşürme süresi (örn. 
geceleri) boyunca ayarlanmasını istediğiniz sıcaklıktır. 
Gece konum sıcaklığı her ısıtma devresi için ayrı ayar-
lanabilir.

Koşul:  5 HK1 parametre menüsü gösteriliyor 
(¬ Bölüm. 5.1.1).

HK1  5
Parametre
Gece konum sıc.  15°C
Isı eğrisi 1,2

>İstenilen oda sıc. seçimi

 > Sağ ayar düğmesini , imleç Gece konum sıc. 
önünde yanıp sönene kadar döndürün.

HK1  5
Parametre
Gece konum sıc.  15°C
Isı eğrisi 1,2

>İstenilen oda sıc. seçimi

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Gece konum sıc. işaretlendi.
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HK1  5
Parametre
Gece konum sıc.  16°C
Isı eğrisi 1,2

>İstenilen oda sıc. seçimi

 > Sağ ayar düğmesini , istenilen Gece konum sıc.  
gösterilene kadar döndürün.

i
 Gerekirse Vaillant teknik servisine en uygun 

ayarlar hakkında danışın.

HK1  5
Parametre
Gece konum sıc.  16°C
Isı eğrisi 1,2

>İstenilen oda sıc. seçimi

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen Gece konum sıc. kaydedilir.

 > Donmaya karşı koruma bilgilerini dikkate alın (¬ 
Bölüm 5.12).

5.6.2 Isı eğrisinin ayarlanması 

Isıtma eğrisinin seçimi ile kaloriferinizin gidiş suyu ısısını 
etkilersiniz.

b
 Dikkat!
Yerden ısıtma olduğunda yüksek gidiş suyu 
sıcaklığı nedeniyle maddi hasar tehlikesi!
Yerden ısıtma olduğunda 40 °C üzerindeki 
gidiş suyu ısısı maddi hasara neden olabilir.

 > Yer ısıtması olduğunda gidiş suyu sıcaklığını 
40 °C üzerine ayarlamayın.

Isıtma eğrisi dış sıcaklık ve gidiş suyu ısısı arasındaki 
ilişkiyi gösterir. Ayarlama her ısıtma devresi için ayrı 
gerçekleşir (¬ Bölüm 3.5).
Doğru ısıtma eğrisinin seçimi ısıtma sisteminizin oda 
sıcaklığına bağlıdır. Çok yüksek seçilmiş bir ısıtma 
eğrisinin anlamı ısıtma sisteminde çok yüksek sıcaklıklar 
ve bundan doğan daha yüksek enerji tüketimidir.
Eğer ısıtma eğrisi çok düşük seçilmişse istenilen sıcaklık 
seviyesine ulaşılması çok uzun sürecektir, hatta hiç 
ulaşılamayacaktır.

HK1  5
Parametre
Gece konum sıc. 16°C
Isı eğrisi 1,2

> Isıtma eğrisinin seçilmesi

 > Sağ ayar düğmesini , imleç Isıtma eğrisinin önünde 
yanıp sönene kadar döndürün.

HK1  5

Parametre

Gece konum sıc. 16°C

Isı eğrisi 1,2

> Isıtma eğrisinin seçilmesi

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Isıtma eğrisi işaretlendi.

HK1  5

Parametre

Gece konum sıc. 16°C

Isı eğrisi 1,1

> Isıtma eğrisinin seçilmesi

 > Sağ ayarlayıcıyı , istenilen Isıtma eğrisi gösterilene 
kadar döndürün.

HK1  5

Parametre

Gece konum sıc. 16°C

Isı eğrisi 1,1

> Isıtma eğrisinin seçilmesi

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen Isıtma eğrisi kaydedilir.

Uzun süre kullanılmadığında tekrar Temel gösterge 
gösterilir.
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5.7     Sıcak su ısısının ayarlanması

Sıcak su ısısı için istenilen değeri şu şekilde ayarlayabi-
lirsiniz: 
 – Temel göstergede boyler için sıcaklık (¬ Bölüm 5.2)

veya
 –  5 menüsünde Ayarl.Boyler sıcakl. için parametre-

sinden.

a
 Tehlike!
Sıcak su nedeniyle haşlanma tehlikesi!
Sıcak su musluklarında 60 °C üzerinde 
sıcaklıklarda haşlanma tehlikesi mevcuttur. 
Küçük çocuklar veya yaşlı insanlar düşük 
ısılardan da etkilenebilirler.

 > Sıcaklığı kimsenin etkilenmeyeceği şekilde 
seçin.

Koşul:  5 Sıcak su ısısı parametresi gösteriliyor 
(¬ Bölüm. 5.1.1).

Sıcak su konumu  5

Parametre

Ayarl.Boyler sıcakl.  60°C

> İstenilen sıcaklık seçimi

İmleç  ayarlanan boyler sıcaklığının önünde yanıp sönü-
yor.

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Ayarlanan sıcaklık işaretlendi.

Sıcak su konumu  5

Parametre

Ayarl.Boyler sıcakl.  58°C

> İstenilen sıcaklık seçimi

 > Sağ ayar düğmesini , istenilen sıcaklık gösterilene 
kadar döndürün.

i
  İstediğiniz konfor karşılanacağı şekilde sıcak 

su için ayarlanan boyler sıcaklığını seçin. Bu 
şekilde enerjiden ve masraflardan tasarruf 
edebilirsiniz.

Sıcak su  5

Parametre

Ayarl.Boyler sıcakl.  58°C

> İstenilen sıcaklık seçimi

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Değiştirilen ayarlanan sıcaklık kaydedilir.

Uzun süre kullanılmadığında tekrar Temel gösterge 
gösterilir.

5.8    Isıtma devrelerinin isimlerinin değiştirilmesi

Isıtma sisteminiz hakkında daha iyi bir genel bakışı elde 
etmek için, ısıtma eğrileri için fabrikada ayarlanmış 
isimleri  isteğinize göre değiştirebilirsiniz.
Isıtma sisteminiz birden fazla ısıtma devresi ve sıcak su 
boylerine sahipse regler sadece ısıtma devrelerinin 
fabrikada ayarlanmış isimlerini gösterir.

İsim  7

değiştirme

HK1 : HK 1       

HK2 :   HK2

> seç

Gri işaretli parametreleri değiştirebilirsiniz.

i
 İsim azami on karakter uzunluğunda ve 0 ... 9, 

A ... Z karakterlerinden ve boşluktan meydana 
gelebilir.

i
 Değiştirilen isimler otomatik olarak kaydedilir 

ve ilgili menülerde gösterilir.

Şu şekilde HK 1 ismini kat 1 olarak değiştirilebilirsiniz:

Koşul:  7 İsmi değiştir menüsü gösteriliyor 
(¬ Bölüm. 5.1.1).
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İsim  7

değiştirme

HK1 : HK 1

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesine , imleç  İsmin (HK1 için) 
önünde yanıp sönene kadar döndürün.

i
 Her zaman sadece 1 karakter değiştirebilirsi-

niz. 
Tüm ismi değiştirmek istiyorsanız her karakte-
ri  tek tek değiştirmeli veya karakter eklemeli-
siniz. 
Bir karakteri silmek istediğinizde karakterin 
üzerine boşluk yazmalısınız. 

İsim  7

değiştirme

HK1 : HK 1     

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
İsmin ilk harfi işaretlendi.

İsim  7

değiştirme

HK1 : EK 1

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesini , E harfi gösterilene kadar dön-
dürün .

İsim  7

değiştirme

HK1 : EK 1     

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
E harfi kaydedilir.

İsim  7

değiştirme

HK1 : K 1

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesini , imleç  K harfinin önünde yanıp 
sönene kadar döndürün.

İsim  7

değiştirme

HK1 :   K 1

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
K harfi işaretlendi.

İsim  7

değiştirme

HK1 : T 1

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesini , T harfi gösterilene kadar dön-
dürün .

İsim  7

değiştirme

HK1 : T 1

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
A harfi kaydedilir.
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İsim  7

değiştirme

HK1 :   E 1

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesini , imleç Boşluğun önünde yanıp 
sönene kadar döndürün.

İsim  7

değiştirme

HK1 :   E 1

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Boşluk işaretlendi.

İsim  76

değiştirme

HK1 :   EA1

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesini , A harfi gösterilene kadar dön-
dürün .

İsim  7

değiştirme

HK1 :   EA1

HK2 :   HK2

> seç

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
T harfi kaydedilir.

 > Bu çalışma adımlarını GE 1 harf sırası için tekrarlayın. 

Sonuç şu şekilde olmalıdır:

İsim  7

değiştirme

HK1 :   ETAGE 1

HK2 :   HK2

> seç

Regler yeni ismi kaydeder ve bunu tüm menülerde 
gösterir.

Uzun süre kullanılmadığında tekrar Temel gösterge 
gösterilir.
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5.9   Uzman tesisatçı düzeyinde parametrelere 
bakılması

b
 Dikkat!
Usulüne uygun olmayan değişiklikler nede-
niyle maddi hasar tehlikesi!
Yanlış ayarlanmış parametreler ısıtma siste-
minde maddi hasarlara neden olabilir.
Sadece Vaillant servis teknikeri servis 
düzeyindeki parametreleri ayarlayabilir.

 > Hiç bir zaman C1 ... C11 ve A1 ... A8 menü-
lerindeki ayarları değiştirmeyin.

 8 menüsü kullanıcı düzeyindeki son menüdür. 
Servis düzeyine geçmek ve sisteme özgü parametreleri 
ayarlamak için servis teknikeri bir şifre (erişim kodu) gir-
melidir. 
Bu sayede sisteme özgü parametreler istenmeyen 
değişikliğe karşı korunur.

Kullanıcı bir şifre numarasını girmeden sisteme özgü 
parametrele bakabilir, ancak bunları değiştiremez.

Şu şekilde sisteme özgü parametrelere bakabilirsiniz:

Koşul:  8  Kod düzeyini serbest bırak menüsü göste-
riliyor (¬ Bölüm. 5.1.1).

Kod düzeyi  8
Onaylamak
Kod numarası:

0 0 0 0
Standart kod:

1 0 0 0
>Rakamı ayarla

 > Sol ayar düğmesine  basın.
Şimdi servis düzeyindeki tüm ayarlara bakabilir, ancak 
değiştiremezsiniz.

i
 Sol ayar düğmesini  döndürdüğünüzde, ser-

vis düzeyi ve kullanıcı düzeyindeki tüm menü-
lere bakabilirsiniz. Kullanıcı düzeyinde tüm 
parametreleri ayarlamaya devam edebilirsiniz.

 Servis düzeyinden çıkılması
Yakl. 60 dakika sonra servis düzeyi otomatik olarak 
kapanır. Her zaman servis düzeyindeki sisteme özgü 
parametrelere bakabilirsiniz.
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5.10  Özel fonksiyonların kullanılması

Özel fonksiyonları temel göstergeden çağırırsınız. Bu 3 
özel fonksiyonlar, 
 – Ekonomi işlevi
 – Parti işlevi
 – Bir seferlik boyler dolumu

menü sırası olarak arka arkaya düzenlenmiştir.

 > Sol ayar düğmesine , istenilen 
özel fonksiyon gösterilene kadar 
basın (bir ile üç kez arasında).

5.10.1   Ekonomi işlevinin etkinleştirilmesi

Ekonomi işlevi bir zaman dilimi dahilinde belirlenmiş bir 
saate kadar ısıtma sistemini gece sıcaklığına ayarlamayı 
sağlar. 

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

 

HK1  Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 18 °C

Boyler Oto 60 °C

VRC 630

 > Bir kez ayar düğmesine   basın.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

 

Ekonomi konum.çalıştırıldı

ila  18:30

> Bitiş saatinin seçilmesi

Regler ekonomi işlevi menüsünü gösterir. İmleç   eko-
nomi işlevinin bitişi parametresi önündedir.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

 

Ekonomi konum.çalıştırıldı

ila  18:30

> Bitiş saatinin seçilmesi

 > Sağ ayar düğmesine ,   Ekonomi işlevi bitişi parame-
tresini seçmek için basın.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

 

Ekonomi konum.çalıştırıldı

ila  18:30

> Bitiş saatinin seçilmesi

 > Sağ ayar düğmesini , ekonomi işlevinin bitirileceği 
saati seçmek için döndürün.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

 

Ekonomi konum.çalıştırıldı

ila  22:30

VRC 630

 > Sağ ayar düğmesine  basın.
Ayarlanmış saat kaydedilir.

Ayarlanan saate ulaşıldığında ekonomi işlevi otomatik 
olarak bitirilir ve regler temel göstergeye geçer. 

Ekonomi işlevinin iptal edilmesi
 > Üç kez sol ayar düğmesine   basın.

Regler ekonomi işlevini bitirir ve temel göstergeye geçer.
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5.10.2   Parti işlevinin etkinleştirilmesi

Parti işlevini etkinleştirdiğinizde ısıtma ve sıcak su 
zamanları kapatma zamanını aşıp bir sonraki ısıtma 
zamanına kadar sürer, yani kaloriferin asıl ayarları kısa 
süreliğine devre dışı bırakılır. Parti işlevinden sadece 
Oto veya EKO işletme modunda ayarlanmış olan ısıtma 
devreleri veya sıcak su boyler devrelerinde faydalanabi-
lirsiniz.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

 

HK1  Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 18 °C

Boyler Oto 60 °C

VRC 630

 > Isıtma devresi ve sıcak su boyleri için Oto veya Eko 
işletme modu ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

 > Ayarlanmamış ise, Oto veya Eko işletim modunu ayar-
layın (¬ Bölüm. 5.2.1).

 > İki kez sol ayar düğmesine   basın.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

Oda sıcaklığı 21 °C

 

Parti konumu çalıştırıldı

VRC 630

Regler parti işlevi menüsünü gösterir. Parti işlevi etkin 
durumdadır. Başka ayarlara gerek yoktur.
Son ısıtma devresi tekrar ısıtmaya başladığında 
(düşürmeden ısıtmaya geçiş), parti işlevi otomatik olarak 
sonlandırılır ve regler temel göstergeye geçer. 

Parti işlevinin iptal edilmesi
 > İki kez sol ayar düğmesine   basın.

Regler parti işlevini bitirir ve temel göstergeye geçer.

5.10.3 Bir seferlik    boyler dolumu işlevinin 
etkinleştirilmesi

Bir seferlik boyler dolumu işlevi sıcak su boylerini 
güncel zaman programına bağlı olmadan bir kez 
doldurmayı sağlar.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

 

HK1  Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 18 °C

Boyler Oto 60 °C

VRC 630

 > Üç kez sol ayar düğmesine   basın.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

Oda sıcaklığı 21 °C

 

Bir seferlik boyler dolumu

etkin

VRC 630

Regler bir seferlik boyler dolumu menüsünü gösterir. 
Bir seferlik boyler dolumu etkin. Başka ayarlara gerek 
yoktur.
Boylerin içindeki su ayarlanmış sıcak su ısısına ısıtılmışsa 
işlev otomatik olarak sonlandırılır ve Regler temel 
göstergeye geçer. 

i
 Sıcak su ısısı servis teknikeri tarafından ısıtma 

sisteminiz devreye alınırken belirlenir.

Bir seferlik boyler dolumunu iptal et
 > Bir kez sol ayar düğmesine   basın.

Regler bir seferlik boyler dolumunu sonlandırır ve 
temel göstergeye geçer.



Kullanım 5 

Kullanım kılavuzu calorMATIC 630  0020095101_01 39

5.11 Servis düzeyi işlevleri

i 
 Servis işlevleri Vaillant teknik servisi içindir.

Servis işlevlerini istemeden etkinleştirdiyseniz 
ekran tekrar temel göstergeye geçene kadar her iki ayar 
düğmesine  ve  aynı anda basın.

5.12  Donmaya karşı korumanın sağlanması

b
 Dikkat!
Donma nedeniyle maddi hasarlar!
Evde bulunmadığınız sürede ısıtma sisteminiz 
için yeteri kadar donmaya karşı korumayı 
sağlamazsanız binada ve ısıtma sisteminizde 
hasarlar meydana gelebilir.

 > Evde bulunmadığınız sürede yeterli don-
maya karşı korunmanın sağlanmasına dik-
kat edin.

Regleriniz, donmaya karşı koruma işlevi (dış sıcaklığa 
bağlı) ile donatılmıştır. Donmaya karşı koruma işlevi 
Kapalı ve Eko işletim modlarında (zaman dilimi dışında) 
ısıtma sistminizin donmaya karşı korumasını sağlar.

Eko işletim modu ayarlanmış ve donmaya karşı koruma 
işlevi (dış sıcaklığa bağlı) etkinleştirilmemişse ısıtma dev-
resi gece konumunda kapatılır.

Dış sıcaklık +3 °C'lik bir değerin altına düşerse otomatik 
olarak her devresi sirkülâsyonu için ayarlanmış olan 
gece konum sıcaklığı (Gece) devreye girer 
(¬ Bölüm 5.6).

Şu şekilde donmaya karşı korumayı sağlarsınız:
 > Isıtıcı cihazınızın şebeke gerilimine bağlı olup 

olmadığını kontrol edin. Isıtıcı cihaz şebekeden ayrıl-
mamalıdır.

 > Reglerde ayarlanmış işletim modunu kontrol edin. 
Donmaya karşı koruma sadece Kapalı ve Eko işletim 
modlarında sağlanır. 

5.13  Reglerin temizlenmesi ve bakımı

 > Reglerin gövdesini sadece nemli bir bez ile temizleyin.
 > Kumanda elemanlarına ve ekrana hasar verebilecek 

aşındırıcı veya temizleme maddeleri kullanmayın.

5.14  Veri aktarımı

Bir veri aktarımı sadece ısıtma sisteminiz dış sensör VRC 
DCF (¬ Tab. 1.1, Ürün no. ) ile donatılmışsa gerçekleşir.
Yerel durumlara göre tüm verilerin (dış sıcaklık, DCF, 
cihaz durumu vs.) güncellenmesi 15 dakikaya kadar süre-
bilir.
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6  Arıza giderme

Isıtma sisteminde hasarlar olduğunda regler düz metin 
olarak arıza mesajları gösterir.

b
 Dikkat!
Usulüne uygun olmayan değişiklikler nede-
niyle maddi hasar tehlikesi!
Usulüne uygun olmayan değişiklikler reglere 
veya ısıtma sistemine hasar verebilir.

 > Reglerde veya ısıtma sisteminin diğer 
parçalarında kendiniz hiç bir şekilde 
değişiklik veya müdahale yapmayın.

i
  Arıza giderme işlemi sadece Vaillant teknik 

servisi tarafından gerçekleştirilebilir 

 > Vaillant teknik servisi ile bağlantı kurun.
 > Vaillant teknik servisine arızanın açıklamasını (arıza 

metni) bildirin.

6.1 Bakım bildirimi

Regler menünün ikinci satırında bir bakım bildirimi 
gösterebilir:

 – Bakım + Vaillant teknik servisinin telefon numarası

Bir bakım bildirimine yönelik örnek:

Pa 01.11.09 15:43 -3 °C

Bakım 02191 123456

HK1  Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 18 °C

Boyler Oto 60 °C

VRC 630

Bu bakım bildirimi ısıtma sisteminin gerekli bakımı için 
uyarır. 
Servis teknikeri servis telefon numarasını 
programlamışsa ayrıca servis telefon numarası belirir.

6.2  Arıza mesajları

Isıtma sisteminde bir arıza meydana geldiğinde, regler 
menünün ikinci satırında bir arıza metni gösterir.

Bir arıza mesajına yönelik örnek:

Pa 01.11.09 15:43 -3 °C

Isıtıcı cihaz bağlantısı yok

HK1  Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 18 °C

Boyler Oto 60 °C

VRC 630

Arıza metni Arıza nedeni

VR 60 (4) bağlantısı yok Ayarlanmış veri yolu adresi 4 ile 
karıştırıcı modül VR 60'a giden 
iletişim yok.
Şunlar gösterilir: 
– ilgili bileşenler
– ulaşılamayan adres
–  iletişimin kopuk olduğuna dair bir 

not
–  Veri yolu kablosu bağlı değil
–  gerilim beslemesi mevcut değil,
–  bileşenler arızalı.

Isıtıcı cihaz bağlantısı yok Isıtıcı cihazla iletişim yok . Bu mesaj 
ısıtıcı cihazın bir arızasını bildirir. 
Muhtemelen ısıtıcı cihaz kapalı.

Isıtıcı cihazda hata Isıtıcı cihaz e-Veri yolu üzerinden 
bir arıza bildirir.
Isıtıcı cihazın kılavuzuna bakın

VRC 630 VF1 kesintisi Gidiş suyu sensörü VF1 arızalı.

VR 60 (4) kesintisi VFa, 
VIH-RL sensör T1 hatası,
VPM W (1) sensör T1 hatası,
...

Şunlar gösterilir: 
–  ilgili bileşenler 
–  ProE–soket bağlantısı üzerindeki 

sensörle ilgili açıklama
Olası nedenler: 
–  bir kesinti 
–  ilgili sensörün bir kısa devresi.

HK1 sıcaklık hatası Isıtma devresi ayarlanan sıcaklık 
değerine belirli bir zaman 
sonrasında hala ulaşılamadı.
Bu süre servis teknikeri tarafından 
C11 menüsünde ayarlanır:
Fabrikasyona göre 'den sonra 
ısıtma hatası tanıma; 
parametresi: Kpalı).
Ayarlama aralığı: Kpalı, 0 - 12 s

Sıcak su boyleri VIH-RL ile bağlantılı olarak aşağıdaki arızalar 
gösterilebilir:

Elektrikli koruma anodu 
arızası

VIH-RL'nin elektrikli koruma 
anodunun denetimi bir arıza tespit 
etti.

VIH-RL kireçlenme WT VIH-RL'nin elektroniği 
eşanjörlerine bakım yapılmasının 
gerektiğini tespit etti.

Tab. 6.1:  Arıza metinleri ve arıza nedenleri

Diğer arıza kodlarını ve arıza nedenlerinin açıklamasını 
ısıtma sistemi bileşenlerinize ait olan kılavuzlardan edi-
nin.
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6.3  Arızaların tespit edilmesi ve giderilmesi

Ekran karanlık kalır veya kullanıma tepki vermez
 > Ekran karanlık kalır veya ayar düğmesi  üzerinden 

göstergede değişiklik yapamazsanız Vaillant teknik 
servisi ile bağlantıya geçin. 

Regler bir arıza mesajı gösteriyor

i
 Menünün 2. satırında bir arıza metni gösteri-

lirse hemen bir servis teknikerini arızanın 
gidermesi için görevlendirin. Arızalar sadece 
Vaillant teknik servisi tarafından giderilebilir. 

 > Arıza gidermeye yönelik bilgileri ısıtıcı cihazının kıla-
vuzundan edinebilirsiniz.
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7  Cihazın kapatılması

Cihaz sadece Vaillant teknik servisi tarafından tamamen 
kapatılabilir. Bu kişi aynı zamanda doğru olarak cihazı 
kapatma ve sökme sorumluluğunu da üstlenmektedir.

7.1 Kaloriferin geçici olarak devre dışı bırakılması

i
 Kaloriferinizi örn. tatil süresince geçici olarak 

devre dışı bırakmak istiyorsanız ısıtıcı cihazın 
kullanım kılavuzunu dikkate alın.

7.2 Reglerin geçici olarak kapatılması

b
 Dikkat!
Donma nedeniyle meydana gelen hasarlar-
dan dolayı maddi zararlar!
Donmaya karşı koruma işlevi sadece regler 
devredeyse etkindir.

 > Donma tehlikesi bulunduğunda regleri hiç 
bir zaman kapatmayın.

 > Reglerin ana şalterini "I” konumuna getirin.

i
 Isıtma sisteminizin dış sensörü bir DCF sinyali 

alamıyorsa reglerin açılmasından sonra saati 
ve tarihi tekrar ayarlamalısınız.

 > Ayarlanmış zaman programlarının ve tatil programının 
doğru çalışması ve bir sonraki bakım tarihinin dene-
tlenebilmesi için saatin ve tarihin doğru ayarlandığın-
dan emin olun. 

 > Isıtma sisteminizin sistem durumunu her zaman göz 
önünde bulundurmak ve bir arıza hakkında çabuk bil-
gilendirilmek için regleri çalışır konumda bulundurun.

 > Evde bulunmadığınızda enerji masraflarından tasarruf 
etmek için tatil programını (¬ Bölüm 5.5) kullanın. 

1 

Şekil 7.1 Regleri açma/kapama

Açıklamalar
1 Açma/kapama düğmesi

 > Regleri açmak/kapatmak için açma/kapama düğme-
sine (1) basın.
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8  Geri dönüşüm ve atıkların yok 
edilmesi

Vaillant regler calorMATIC 630 ve buna ait olan 
ambalajın büyük kısmı tekrar geri dönüşüm için 
kullanılabilecek hammaddeden oluşur.

 Cihaz
Ne reglerinizi ne de aksesuarlarını evsel atıklar ile 
atmayınız. Eski cihazınızın ve ilgili aksesuarlarının 
yasaların öngördüğü şekilde yok edilmesini sağlayın.

 Ambalaj
Nakliye ambalajının yok edilmesini lütfen cihazın 
montajını gerçekleştiren yetkili satıcıya bırakın.



9  Enerji tasarruf önerileri 

44 Kullanım kılavuzu calorMATIC 630  0020095101_01

9  Enerji tasarruf önerileri

b
 Dikkat!
Donma nedeniyle maddi hasarlar!
Kışın ısıtma sisteminizi yeteri kadar donmaya 
karşı korumadığınızda bu binada ve ısıtma 
sisteminizde hasarlara neden olur.

 > Kışın ise yeterli bir donmaya karşı korun-
manın sağlanmasına dikkat edin.

Isıtma sisteminin gece konumu işletimi
Oda sıcaklığını yattığınız veya evde bulunmadığınız zam-
anlarda düşürün. İsteğe bağlı seçilebilen zaman 
programlarına sahip reglerler sayesinde oda sıcaklığını 
en kolay ve en güvenilir şekilde düşürebilirsiniz.

İstenilen oda sıcaklığı
İstenilen oda sıcaklığını, sadece kendinizi rahat 
hissedeceğiniz kadar ayarlayın. Bu ısının üzerindeki her 
derece % 6'lık enerjinin fazladan harcanmasına neden 
olur. Mekan sıcaklığını mekanın kullanım amacına göre 
ayarlayın. Buna örnek olarak yatak odası veya nadiren 
kullanılan odaların 20 °C'ye ısıtılması gerekli değildir.

Aynı oranda ısıtma
Genellikle merkezi ısıtmalı bir dairede sadece bir oda 
ısıtılır. Odayı kapatan alanları aracılığıyla, yani duvarlar, 
kapılar, pencereler, tavan, zemin ısıtılmayan yan mekân-
lar kontrolsüz bir şekilde ısıtılır, yani bu şekilde isten-
meden ısı enerjisi kaybolur. Isıtılan bu odanın tek kalori-
fer peteği bu tür bir işletim şekli için tabiki yeterli 
değildir. Bunun sonucunda bu oda yeterince ısıtılamaz 
ve rahatsız eden bir soğukluk hissi oluşur (aynı etkiyi 
odanın kapılarının açık
kalması sonucunda hissedebilirsiniz).
Bu yanlış bir ekonomidir: Isıtma sistemi çalışıyor, ancak 
buna rağmen oda sıcaklığı rahat ettirici bir sıcaklığa 
sahip değildir.
Daha iyi bir ısıtma konforunu ve daha mantıklı bir işletim 
şeklini bir dairenin tüm odalarının aynı oranda ve 
kullanım amacına göre ısıtılmasıyla elde edebilirsiniz.

Termostatik vana ve oda termostatı
Tüm kalorifer peteklerindeki termostatik vanaları bir kez 
istediğiniz sıcaklığa ayarlarsanız oda sıcaklığı devamlı o 
sıcaklıkta tutulur. Bir dış hava duyargalı regler ve termo-
statik vanalar yardımıyla oda sıcaklığını kişisel 
ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz ve bu şekilde en 
ekonomik işletim şeklini elde edebilirsiniz.
Bir termostatik vana şu şekilde çalışır: Oda sıcaklığı sen-
sör kafası üzerinden ayarlanmış değerin üzerine 
çıktığında termostatik vana otomatik olarak kapanır. 
Oda sıcaklığı ayarlanmış değerin altında kaldığında ise 
termostatik vana tekrar açılır.

Regleri örtmeyin
Reglerinizin üzerini mobilya, perde veya diğer nesnelerle 
kapatmayın. Ortamdaki hava sirkülasyonu herhangi bir 
engelle karşılaşmadan gerçekleşmelidir. Üzeri örtülen 
termostatik vana uzaktan algılayıcılar ile donatılarak bu 
sayede çalışmaya devam edebilirler.

Dış hava duyargalı otomatik kontrol cihazının montajı
Dış hava duyargalı harici kontrol cihazı o anki hava 
sıcaklığına bağlı olarak kalorifer gidiş suyu sıcaklığını 
ayarlar. Bu sayede o an ihtiyaç duyulduğundan fazla 
ısının oluşturulmaması sağlanır. Entegre edilmiş zaman 
programları sayesinde istenilen ısıtma ve bekleme 
konumları (örn. geceleri) otomatik olarak çalıştırılır ve 
kapatılır.
Dış hava duyargalı kontrol cihazları termostatik vanalar 
ile bağlantılı olarak en ekonomik kalorifer sıcaklık ve 
zaman ayarı yaparlar.

Odaların havalandırılması
Isıtma süreci esnasında pencereleri sadece 
havalandırma amacıyla açın, sıcaklık dengelemesi 
yapmayın. Kısa süreli bir havalandırma uzun süreli açık 
bırakılan yarı açık yatırılabilir pencerelerden daha etkili-
dir. Havalandırma esnasında odada bulunan tüm termo-
statik vanaları kapatın.
Bu önlem ile gereksiz bir soğuma ve enerji kaybı 
olmaksızın yeterli hava değişimi sağlanmış olur
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Etkin şekilde enerji tasarrufu:
 > Ekonomi işlevlerini havalandırma veya kısa süreliğine 

evde bulunmamanız durumunda etkinleştirin.

b 
Dikkat!
Donma nedeniyle maddi hasarlar!
Uzun süreli donmaya karşı koruma gecikmesi 
durumunda ısıtma sisteminin parçaları dona-
bilir.

 > Donmaya karşı koruma gecikmesinin ayarı 
Vaillant teknik servisi tarafından yapılır! 

 > Evde bulunmadığınızda gereksiz yere ısıtılmaması için 
tatil zamanlarınızı programlayın.

 > Ayarlanan boyler sıcaklığını (sıcak su için), ısı 
ihtiyacınız karşılanacak şekilde gerekli en düşük 
değere ayarlayın.

 > Mümkünse tüm ısıtma devreleri için Eko işletim 
modunu ayarlayın ve donmaya karşı koruma gecikme 
süresini Vaillant teknik servisi tarafından uyarlan-
masını sağlayın.

 > Eko işletim modunda kalorifer gece tamamen kapatılır. 
Dış sıcaklık +3 °C altına indiğinde ayarlanabilir don-
maya karşı koruma gecikme süresine göre tekrar gece 
konum sıcaklığına ayarlanır.

 > İyi ısı yalıtımına sahip evlerde donmaya karşı koruma 
gecikme süresi uzatılabilir.

Bir kerelik boyler dolumu özel işletim türünün 
kullanılması
Bir kerelik boyler dolumu özel işletim türünün seçilme-
siyle sıcak su boyleri bir kereliğine zaman dilimi dışında 
ısıtılabilir. Bu sayede zaman dilimleri dışında da hızlı bir 
şekilde sıcak kullanıma hazır olur.
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10 Garanti ve Müşteri servisi

10.1 Garantisi

Cihaz firmamızın garantisi kapsamındadır. Garanti süresi 
cihazın devreye alınması ile başlar ve iki yıldır. Cihazın 
garanti süresi içerisinde gerek malzeme, gerekse imalat 
hatalarından dolayı arızalanması sonucu, bakım ve 
onarım işçilik masrafı alınmaksızın bedelsiz olarak 
yapılacaktır. Cihazın montajı ve elektrik kablolarının 
döşenmesi, yerel elektrik standartlarına, cihazın montaj 
ve kullanma kılavuzuna uygun olarak, Vaillant yetkili 
satıcıları ve yetkili satıcılarımızın sertifikalı ustaları 
tarafından yapılmalıdır. Kablo uçlarının bağlantısı yalnız 
Vaillant Teknik Servisi tarafından yapılmalıdır. Cihazın 
yanlış montajından ve kullanma kılavuzuna uymama 
sonucu meydana gelen arızalar için firmamız mesuliyet 
kabul etmez. Bu nedenle cihazı mutlaka bir Vaillant yet-
kili satıcısına monte ettiriniz.
Bu tip cihazların, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespit 
edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Dikkat!
Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmadığı tak-
dirde, cihazlarımızda hava koşullarından ve özellikle 
DONMADAN OLUŞABİLECEK HASARLAR garanti 
kapsamında değildir.

10.2 Müşteri İletişim Merkezi

Müşteri Hizmetleri: 444 2888
Internet: http://www.vaillant.com.tr
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11  Teknik Bilgiler

11.1 calorMATIC 630

Cihazın tanımlanması Birimler Değer

İşletim gerilimi V AC / Hz 230 / 50

Regler güç çekimi VA 4

Çıkış rölelerinin çektiği akım (maks.) A 2

Maksimum toplam akım A 6,3

En kısa devreye girme aralığı dak 10

Enerji kesilmelerinde hafıza süresi dak 15

İzin verilen maks. çevre sıcaklığı °C 40

Sensör işletim gerilimi V 5

Minimum çap

- sensör kabloları mm2 0,75

- 230-V bağlantı kabloları mm2 1,50

Duvar tutacağı ölçüleri

– Yükseklik mm 292

– Genişlik mm 272

– Derinlik mm 74

Koruma türü IP 20

Regler için koruma türü I

Çevrenin kirlilik derecesi Normal

Tab. 11.1 calorMATIC 630 teknik bilgiler
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11.2  Fabrika ayarı

Fabrika ayarları sadece servis düzeyinde ayarlanabilir ve 
gerektiğinde sıfırlanabilir. 

Gösterilen menü metni Ayarlanabilir parametreler Ayarlama aralığı Fabrikasyon aya-
rlar

Isıtma devresi parametresi Gece konum sıc.

AT-kapama sınırı

Pompa bekleme süresi

Minimum sıcaklık

Maksimum sıcaklık

Maks. ön ısıtma süresi

Oda sıcklğna.uyarlama

Sabit değer gün

Sabit değer gece

AT Kapatma sınırı

Dönüş suyu sıcaklığı

5 - 30 °C

5 - 50 °C

0 - 30 dak

15 - 90 °C

15 - 90 °C

0 - 300 dak

yok/çalıştırma/termostat

5 - 90 °C

5 - 90 °C

5 - 50 °C

15 - 60 °C

15 °C

21 °C

0 dak

15 °C

75 °C / 90 °C

0 dak

yok

65 °C

65 °C

21 °C

30 °C
Boyler dolum devri daimi parametresi Dldrm.pomp.çl.dv.et

Bakteri olşm.koruma

Lejyoner önleme başlangıcı

Paralel yükleme

0 - 15 dak

Kpalı, Pt., Sa, ...Pa., Pt-Pa

00:00 - 24:00

Kpalı/Çalış

5 dak

Kpalı

04:00

Kpalı
Tüm sistem parametresi Maks. ön durdurma

Donma koru.gecikm.

AT Sürekli ısıtma

Isı aşımı

0 - 120 dak

saat 0 - 23

Kpalı, -25 ... 10°C

0 - 15 K

15 dak

1 s

Kpalı

0K
Isı üreticisi parametresi Kazan çalışma sınırı

Minimum sıcaklık

Boylerin başlama gücü

1 - 20 K

15 - 90 °C

1 - 2

8K

15 °C

1
Isı üreticisi: kaskad parametresi
(sadece kaskad sisteminde)

Çalıştırma gecikmesi

Kapatma gecikmesi

Kazan sırası değişimi

1 - 90 dak

1 - 90 dak

Kpalı/Çalış

5 dak

5 dak

Kpalı
teleSWITCH özel fonksiyon HK1 için teleSWITCH

HK2 için teleSWITCH

boyler için teleSWITCH

yok, ısıtıyor, Kpalı, oto, eko, gece 
konumu

yok, ısıtıyor, Kpalı, oto, eko, gece 
konumu

yok, açık, Kpalı, oto

Gece konumu

Gece konumu

Kpalı

Şap kurutma özel fonksiyonu Zaman planı HK2

Zaman planı HK3

0 - 29

0 - 29

0

0
Servis Telefon numarası FHW

Bakım aralığı

...'den sonra ısıtma hatası tanıma

0 - 9 (17 haneli)

Tarih

Kpalı, 0 - 12 s

-

01.01.01

Kpalı
Cihaz Sıcaklık düzeltmesi:

Dış sıcaklık

Oda gerçek sıcaklığı

Ekran kontrastı

-5 ... +5 K

-3 ... +3 K

0 - 15

0K

0K

11

Tab. 11.2 Fabrika ayarları



Teknik terim dizini

 Teknik terim dizini

Arıza mesajı
Bir arıza mesajı düz metin olarak reglerin ısıtma siste-
minde bir hata tespit ettiğini gösterir.

Ayar düğmesi
Ayar düğmeleri, döndürerek veya basarak menü veya 
parametreleri seçebildiğiniz ve değerleri 
değiştirebildiğiniz ve kaydedebildiğiniz düğmelerdir.

Boyler dolumu
Boyler dolumu, boylerin içindeki suyun istenilen sıcak su 
ısısına ısıtıldığı anlamına gelir.

DCF alıcısı
Bir DCF alıcısı bir zaman sinyalini alır. Zaman sinyali oto-
matik olarak saati ayarlar ve yaz ve kış saati arasında 
otomatik geçişi sağlar.

Dış hava sıcaklığına duyarlılık 
Dış sıcaklık, açık alana yerleştirilmiş ayrı bir sensör 
tarafından ölçülür ve reglere iletilir. Düşük dış 
sıcaklıklarda regler yüksek ısıl güç, yüksek dış 
sıcaklıklarda düşük ısıl güç sağlar. 

Donmaya karşı koruma gecikmesi/Kaloriferi donmaya 
karşı koruma
Isıtma sistemini donmaya karşı koruma işlevi Kapalı, 
Eko (zaman dilimleri dışında) işletim modlarında sis-
temdeki donmaya karşı korumayı emniyete alır ve bağlı 
olan tüm ısıtma devreleri için geçerlidir. Sistemin 
donmasını önlemek için 3 °C'lik dış sıcaklığın altına 
düşüldüğünde oda sıcaklığı ayarlanmış olan gece 
ıcaklığına ayarlanır ve sirkülasyon pompası çalıştırılır. 
Donmaya karşı koruma işlevi bir gecikme süresinin 
ayarlanmasıyla belirli bir zaman aralığı için geciktirilebi-
lir Ayarlama aralığı 0 - 23 s).
Donmaya karşı koruma bunların dışında ölçülen dış 
sıcaklıktan bağımsız olarak, bağlı olan bir uzaktan 
kumanda cihazında ölçülen oda sıcaklığının ayarlanmış 
olan gece konum sıcaklığından daha düşük olduğu 
algılanırsa etkinleştirilir.

e-Veri yolu
e-Veri yolu iletişim protokolü bir ısıtma sisteminin çeşitli 
sistem bileşenlerinin ayar tekniği bakımından 
bağlantısını kolaylaştırır. Bu sayede donanım yenileme 
esnasında ve sistemin geliştirilmesinde özel bir esneklik 
elde edilir. İlave ısıtma cihazlarının kurulumu veya solar 
sıcak su hazırlama gibi bileşenlerin sonradan dahil 
edilmesi bu sayede kolaylaşır. e-Veri yolu harici regler-
lerlerin bağlanması ve ayrıca uzak bakım ve uzak arıza 
teşhis için internet–iletişim sistemi vrnetDIALOG'a 
bağlantı için geliştirilmiş seçenekler sunar.

 Gece konum sıc.
Gece konum sıcaklığı, kaloriferinizin programlanmış 
sürenin dışında oda sıcaklığını düşürdüğü sıcaklıktır.

Gidiş suyu ısısı
bkz. Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı.

HK1
HK1, ısıtma sisteminizin 1. ısıtma devresinin standart 
ismidir (fabrikasyon ayarlar). HK1 ismini 
değiştirebilirsiniz.

İmleç
İmleç  değiştirilecek parametreyi işaretler.

Isıtma eğrisi
Isıtma eğrisi olarak ısıtma sistemindeki dış sıcaklığa 
bağlı olarak hesaplanmış gidiş suyu ısısı tanımlanır. Dış 
sıcaklık ne kadar düşükse o derecede ısıtma devresinin 
gidiş suyu sıcaklığı artırılır.  

 İşletim modu
İşletim türleriyle odanın ısıtılması veya sıcak suyun 
hazırlanmasının nasıl ayarlanacağını belirlersiniz.

İstenilen oda sıcaklığı
İstenilen oda sıcaklığı, reglerden ayarlayabileceğiniz, 
dairenizin olması gereken sıcaklığıdır. Regler yaşama 
alanınıza kurulmuş ise istenilen oda sıcaklığı reglerin 
kurulu olduğu oda için geçerlidir. Regler ısıtıcı cihaza 
kurulmuş ise istenilen oda sıcaklığı ısıtma eğrisine göre 
gidiş suyu ısısının ayarlanması için referans değerdir.

 Isıtma devresi
Bir ısıtma devresi, boru ve ısı tüketicilerinin (örn. kalori-
fer peteği) oluşturduğu kapalı bir devredir. Isıtma 
cihazından gelen ısıtılmış su ısıtma devresine gönderilir 
ve soğumuş su olarak tekrar ısıtıcı cihaza ulaşır.
Bir ısıtma sistemi genel olarak en az bir ısıtma devresine 
sahiptir. Ancak ilave ısıtma devreleri bağlanmış olabilir, 
örn. birden fazla evin beslenmesi veya ilave bir yerden 
ısıtma devresi gibi.

Isıtma sistemi
Isıtma sistemi evi ısıtır ve sıcak suyu hazır bulundurur.

İstenilen değerler
İstenilen değerler reglerinize programladığınız arzu edi-
len değerlerdir, örn. istenilen oda sıcaklığı veya sıcak su 
sisteminin ayarlanan boyler sıcaklığı.

Kalorifer pompası
Bir ısıtma sistemindeki kalorifer pompası, ısıtılmış sıcak 
suyu kalorifer peteklerine ve ev bağlantı istasyonlarına 
ileten ve aynı zamanda, ısıtma cihazının tekrar 
ısıtabilmesi için buradan soğumuş suyu dönüşten geri 
ileten bir santrifüj pompadır.

Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı
Isıtıcı cihazınız, sonrasında ısıtma sisteminizin içinden 
pompalanan suyu ısıtır. Bu sıcak suyun ısısına, ısıtıcı 
cihazı terk ettiğinde gidiş suyu ısısı denir.
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Teknik terim dizini

Koruma sınıfı
Koruma türü, mevcut güvenlik önemleriyle ilgili olarak 
bir elektrik çarpmasının önlenmesi için elektrikli cihaz-
ların sınıflandırılmasını ve işaretlenmesini belirtir.

Koruma türü
Korunma türü, elektrikli cihazların çeşitli çevre koşul-
larına uygunluğu ve ayrıca bunlar kullanıldığında insan-
ların potansiyel tehlikelere karşı korunmasını belirtir.
Örnek: 
Regler IP 20 korunma türüne sahiptir. Burada önemli 
olan iki rakamdır. 
Birinci rakam cihazın örn. cihazın tehlikeli bölgelerine 
girebilecek cisim veya vücut uzuvlarına karşı temasına 
karşı korumasını belirtir 
(2 = Cisim > 12,5 mm Ø).
İkinci rakam cihazın suya karşı korumasını belirtir (0 = 
koruma yok). 

Kullanıcı düzeyi
Kullanıcı düzeyi, özel ön bilgilere gerek olmadan ve nor-
mal işletim esnasında ayarlayabileceğiniz/değiştire-
bileceğiniz temel parametreleri size sunar. Isıtma siste-
minizi, parametreleri uygun şekilde ayarlayarak 
ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.

 Lejyoner
Lejyoner, çabuk yayılan ve ağır ciğer hastalıklarına 
neden olabilen suda yaşayan bakterilerdir. Isıtılmış suyun 
çoğalmaları için en uygun koşulları sağladığı yerde 
bulunurlar. Suyun kısa süreliğine 65 °C üzerine ısıtılması 
Lejyonerleri öldürür.

Menü 
Bir menü değiştirebileceğiniz parametrelerin seçimini 
gösterir.

Oda sıcklğna.uyarlama
Oda sıcaklığı etkin, oda sıcaklığını gidiş suyu ısısının hes-
abına dahil eder. 
Şartlar: 
 – Uzaktan kumandaya veya duvara monteli reglere, oda 

sıcaklığını ölçen bir sıcaklık sensörü monte edilmiştir. 
 – Oda sıcaklığı etkin işlevi her ısıtma devresi için servis 

teknikeri (C2 menüsü) tarafından etkinleştirilmiş 
olmalıdır. 

Oda sıcaklığı
Oda sıcaklığı evinizdeki gerçek ölçülen sıcaklıktır.

Parametre
Parametreler ısıtma sisteminizin işletim değerleridir.
Bu işletim değerlerini ayarlayabilirsiniz, örn. Gece 
konum sıc. parametresini 15 °C'den 12 °C'ye düşür-
düğünüz gibi.

Servis düzeyi
Servis düzeyi, ayarlayabileceğiniz/değiştirebileceğiniz 
özel parametreleri belirtir. Bu kullanım düzeyi servis tek-
nikeri içindir ve bu nedenden dolayı şifre ile korunur.

Sıcak su hazırlama
Sıcak su boylerindeki su, ısıtıcı cihazınız tarafından 
seçtiğiniz ayarlanan boyler sıcaklığına ısıtılır. Sıcak su 
boylerinin sıcaklığı belirli bir miktar düşerse su tekrar 
ayarlanan boyler sıcaklığına kadar ısıtılır. Boyler suyunun 
ısıtılması için zaman dilimleri programlayabilirsiniz.

Sirkülasyon pompası
Sıcak su musluğunu açtığınızda, boru uzunluklarına bağlı 
olarak sıcak suyun gelmesi biraz sürebilir. Bir sirkülasyon 
pompası sıcak suyu sıcak su borularından çevirir. Bu 
sayede musluk açıldığında derhal sıcak su mevcuttur. 
Resirkülasyon pompası için zaman dilimleri programlana-
bilir.

Yaz/Kış değişimi
Temel göstergede yaz/kış saati arasındaki geçişin otoma-
tik olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği seçilebilir.
Fabrika ayarında (Teslimat durumu) otomatik değiştirme 
yapılmaz.
Regler dış sensör VRC DCF ile donatılmışsa yaz/kış saati 
geçişi otomatik olarak gerçekleşir. Otomatik geçişin 
kapatılması bu durumda mümkün değildir.
Mart ayının son hafta sonunda saat bir saat ileri alınır: 
Saat 2:00'den saat 3:00'e.
Ekim ayının son hafta sonunda saat bir saat geri alınır: 
Saat 3:00'den saat 2:00'e.

 Zaman dilimi
Kalorifer, sıcak su hazırlama ve resirkülasyon pompası 
için gün başına üç zaman dilimi programlanabilir.
Örnek: 
1. zaman dilimi: Pt saat 09.00 - 12.00
2. zaman dilimi: Pt saat 15.00 - 18.30

Sıcak su hazırlama esnasında tüm zaman dilimleri için 
sıcak suyun ayarlanan değeri ölçüdür.
Resirkülasyon pompasında işletim zamanlarını zaman 
dilimleri belirler.



Dizin 

Kullanım kılavuzu calorMATIC 630  0020095101_01 51

Dizin

A
Amacına uygun kullanım  ..................................................  5
Arıza Giderme ...................................................................   40
Arıza mesajları  .................................................................   40

Arıza kodları ve hata nedenleri  ...............................   40
Arızaların tespit edilmesi ve giderilmesi  .................  41

Ayarlanan boyler sıcaklığının ayarlanması  .................  33
Ayarlar  ..........................................................................  20, 33

Ayarlanan boyler sıcaklığının ayarlanması  ............  33
Gece konum sıcaklığının ve ısıtma eğrisinin 
ayarlanması  ....................................................................  31
Haftanın gününün ayarlanması  ................................  25
İşletim modunun ayarlanması  .................................   20
İstenilen oda sıcaklığının ayarlanması  .....................  21
Saatin ayarlanması  ......................................................  25
Tarihin ayarlanması  .....................................................  23
Tatil programının ayarlanması  .................................   30
Temel göstergede parametre ayarı  ........................   20
Temel verilerin ayarlanması  ......................................  23
Zaman diliminin ayarlanması  ............................   28, 29
Zaman programlarının ayarlanması  ........................  28

B
Bir seferlik boyler dolumu  ................................................  9

Bir seferlik boyler dolumunun etkinleştirilmesi  ..   38

C
Cihazın kapatılması  .........................................................   42
Cihaz tanımı  ....................................................................   6, 7

İşletim modları  ...............................................................  9
Sisteme genel bakış  ......................................................  8
Yapısı ve işlevi  ................................................................   7

D
DCF

Dış sensör VRC DCF  ......................................................  8
Devreye alma  .....................................................................   18
Dış hava duyargalı regler  ...............................................   50
Dış hava sıcaklığına duyarlılık  ..........................................  9
Donmaya karşı koruma işlevi  .....................................   9, 12

Donmaya karşı korumanın sağlanması  ..................  39

E
Ekonomi işlevi  ...............................................................   9, 37
Emniyet ve uyarı bilgileri  ..................................................  5
Enerji Tasarrufu Önerileri  ..............................................   44

F
Fabrika ayarı  .....................................................................   48

G
Gece konum sıc.  ...............................................................   49
Gece konum sıcaklığının ayarlanması  ...........................  31
Geri Dönüşüm ve Atıkların Yok Edilmesi ....................   43

Ambalaj  .........................................................................   43
Gösterge ve ayar elemanları  ...........................................  13

elemanları  .......................................................................  13

I
Isı eğrisinin ayarlanması  ..................................................  31
Isıtma devrelerinin, sıcak su boylerlerinin ve 
resürkilasyon pompalarının isimlerinin değiştirilmesi    33
Isıtma devresi  ...................................................................   49
Isıtma eğrisi  .........................................................................  11
İşletim modları  .............................................................  9, 49
İşlevler  ...................................................................................  9

Bir seferlik boyler dolumu  ...........................................  9
Donmaya karşı koruma işlevi  ................................   9, 12
Genel bakış  ......................................................................  9
Parti işlevi  ........................................................................  9
Tatil programı  .................................................................  9

K
Kullanıcı düzeyi  ..................................................................  15
Kullanıcı düzeyinde parametre  ...........   20, 23, 28, 31, 33

Haftanın gününün ayarlanması  ................................  25
İstenilen oda sıcaklığının ayarlanması  .....................  21
Kullanıcı düzeyinde ayarlanabilir parametreler (genel 
bakış)  ...............................................................................  17
Saatin ayarlanması  ......................................................  25
Tarihin ayarlanması  .....................................................  23
Tatil programının ayarlanması  .................................   30
Yaz saati/kış saati geçişinin etkinleştirilmesi  .......  27
Zaman diliminin ayarlanması  ....................................  29
Zaman programlarının ayarlanması  ........................  28

Kullanım  ..............................................................................   19
Menü seçimi  ..................................................................   19
Menü yapısı  ...................................................................   14
Özel fonksiyonların çağrılması  .................................   19
Parametre seçimi ve işaretlenmesi  .........................   19

Kullanım aşamları  ..............................................................  13
Kullanım düzeyi  ..................................................................  15

Kullanıcı düzeyi  .............................................................  15
Servis düzeyi ..................................................................  15

L
Lejyoner  .............................................................................   50

M
Menü türleri  ..................................................................  15, 16
Menü yapısı  ........................................................................   14

O
Özel işlevler  ...........................................................   16, 37, 38

Bir seferlik boyler dolumu  ........................................   38
Ekonomi işlevi  ...............................................................  37
Parti işlevi  .....................................................................   38

P
Parametrelere servis düzeyinde bakılması  ................  36
Parti işlevi  .............................................................................  9

Parti işlevinin etkinleştirilmesi  ................................   38

R
Reglerin temizlenmesi ve bakımı  ..................................  39



Dizin 

52 Kullanım kılavuzu calorMATIC 630  0020095101_01

S
Semboller  .............................................................................   3
Servis düzeyi .......................................................................  15

Parametrelere servis düzeyinde bakılması  ...........  36
Servis düzeyinden çıkılması  ......................................  36

Sıcak su ısısı  .......................................................................  33

T
Tatil programı  ......................................................................  9

İstenilen sıcaklığın ayarlanması  ................................  31
Zaman dilimlerinin ayarlanması  ................................  31

Tatil programının
ayarlanması  ..................................................................   30
sonlandırılması  ............................................................   30

Teknik Bilgiler  ....................................................................  47
Teknik terim dizini  ...........................................................   49
Temel gösterge  ..................................................................   16
Temel verilerin ayarlanması  ...........................................  23
Tip etiketi  ..............................................................................   3
Tiplere genel bakış  .............................................................   3

U
Ürün numarası  .....................................................................   3

V
Veri aktarımı  ......................................................................  39

Y
Yaz saati/kış saati geçişinin etkinleştirilmesi  ............  27

Z
Zaman dilimi  ...........................................................   9, 10, 28
Zaman programlarının ayarlanması  .............................  28



Montaj kılavuzu   

calorMATIC 630
VRC 630

Yetkili satıcılar için

Montaj kılavuzu



İçindekiler

2 Montaj kılavuzu calorMATIC 630 0020095101_01

İçindekiler

1 Kılavuzla ilgili uyarılar ...................................... 4
1.1 Belgelerin muhafaza edilmesi ..................................4
1.2 Kullanılan semboller ...................................................4
1.3 Kılavuzun geçerliliği ...................................................4
1.4 Tip etiketi ......................................................................4
1.5 CE işareti .......................................................................5
1.6 Cihazın tanımı ..............................................................5

2 Emniyet uyarıları/Talimatlar ............................ 6
2.1 Emniyet ve uyarı bilgileri ..........................................6
2.1.1 Uyarı bilgilerinin sınıflandırılması ...........................6
2.1.2 Uyarı bilgilerinin yapısı ..............................................6
2.2 Amacına uygun kullanım ...........................................6
2.3 Genel uyarı bilgileri ....................................................6
2.4 Yönergeler, yasalar ve normlar ............................... 7

3 Cihaz ve fonksiyonlarının açıklanması ............ 8
3.1 Yapısı ve işlevi ..............................................................8
3.2 İşlevlere genel bakış ................................................. 10
3.3  İşletim modları ........................................................... 10
3.4 Önemli işlevlerin açıklaması .....................................11
3.5 Gösterge ve ayar elemanları  ..................................14
3.6 Kullanım aşamları ......................................................14
3.7 Reglerin kullanım düzeyi ..........................................18
3.8 Menü türleri.................................................................18
3.9 Çeşitli kullanım durumlarındaki menüler .............19

4 Cihazın montajı ................................................20
4.1 Kurulum için temel adımlar ................................... 20
4.2 Teslimat kapsamı...................................................... 20
4.3 Aksesuarlar ............................................................... 20
4.4 Cihazın ambalajından çıkarılması ...........................21
4.5 Teslimat kapsamının kontrol edilmesi ...................21
4.6 Ambalajın tasfiye edilmesi .......................................21
4.7 Kurulum yerinin özellikleri  .....................................21
4.8 Kaskad regleri calorMATIC 630'un montajı ........22
4.8.1 Duvar tutacağı ile reglerin monte edilmesi ........22
4.8.2 Reglerin uzaktan kumanda cihazı olarak 

monte edilmesi ..........................................................22
4.8.3 DCF alıcılı dış hava sensörünün monte 

edilmesi .......................................................................23
4.8.4 Dış hava sensörü VRC 693'ün monte edilmesi ..25

5 Kablo bağlantıları ............................................. 26
5.1 e-Veri yolu olmayan ısıtma cihazının bağlanması .

26
5.2 Isıtma cihazının e-Veri yolu üzerinden 

bağlanması .................................................................27
5.3 Kablo bağlantısı .........................................................27
5.3.1 Bir karıştırıcılı devrenin boyler devresi olarak 

bağlanması .................................................................28
5.3.2 Resirkülasyon pompası bağlantısının özellikleri 28
5.3.3 Özel işlev bağlantıları...............................................28
5.3.4 Kablo bağlantı şeması ..............................................29
5.3.5 Sıcak su boyleri bağlantısının özellikleri ............ 30

5.4 DCF alıcısının bağlanması .......................................39
5.5 Aksesuarların bağlanması...................................... 40
5.5.1 Uzaktan kumanda cihazının bağlanması ............ 40
5.5.2 Diğer ısıtma devrelerin bağlanması .................... 40
5.6 Birden fazla ısıtma cihazının (Kaskad) 

bağlanması ................................................................ 40
5.6.1 Modülasyonlu ısı üreticilerinin e-Veri yolu 

olmadan bağlanması .................................................41
5.6.2 Modülasyonlu birden çok ısı üreticisinin 

e-Veri yolu ile bağlanması ........................................41
5.6.3 1 ve 2 kademeli ısıtma cihazlarının bağlanması 42
5.7 Regler kablo bağlantıları .........................................42

6 Devreye alma ....................................................43
6.1 Reglerin çalıştırılması ..............................................43
6.2 Otomatik ilk çalıştırma ........................................... 44
6.3 Servis düzeyinin izinsiz erişime karşı 

korunması .................................................................. 45
6.4 Veri aktarımı .............................................................. 46

7 Reglerin kullanımı ............................................ 47
7.1 Kullanım özellikleri ...................................................47
7.1.1 Reglerin kullanımı .....................................................47
7.1.2 Menü seçimi ...............................................................47
7.1.3 Parametre seçimi ve işaretlenmesi ......................47
7.1.4 Parametre değerlerinin ayarlanması ...................47
7.1.5 Özel fonksiyonların çağrılması ..............................47
7.2 Kullanıcı düzeyinde parametrelerin 

ayarlanması ve düzenlenmesi ............................... 48
7.2.1 İşletim modunun ve istenilen oda sıcaklığının 

ayarlanması ............................................................... 48
7.2.2 Menü 1:Temel verilerin ayarlanması .................... 49
7.2.3 Menü 3: Zaman diliminin ayarlanması ................ 50
7.2.4 Menü 4: Tatil programının yapılması .....................51
7.2.5 Menü 5:Gece konum sıc., ısıtma eğrisinin ve 

sıcak su ısısının (Ayarl.Boyler sıcakl.) 
ayarlanması ................................................................52

7.2.6 Menü 7: İsim değiştirme ......................................... 54
7.2.7 Menü 7: Servis düzeyine giriş ................................55
7.3 Servis düzeyinde parametrelerin ayarlanması 

ve düzenlenmesi ...................................................... 56
7.3.1 Menü C2: HK1...HK15 için parametrelerin 

ayarlanması ................................................................57
7.3.2 Menü C3 ..................................................................... 60
7.3.3 Menü C4: Boyler devresi için parametrelerin 

ayarlanması .................................................................61
7.3.4 Menü C7: Tüm sistem için parametrelerin 

ayarlanması ................................................................63
7.3.5 Menü C8: Minimum sıcaklığın ayarlanması ....... 64
7.3.6 Menü C9: Özel fonksiyonların ayarlanması ........67
7.3.6.1 teleSWITCH özel fonksiyonu ..................................67
7.3.6.2 Şap kurutma özel fonksiyonu ............................... 68
7.3.7 Menü C11: Servis verilerinin ve erişim 

kodlarının ayarlanması ............................................70
7.3.8 Menü C12: Sıcaklık düzeltmesi ve ekran 

kontrastının ayarlanması ........................................72



İçindekiler

3Montaj kılavuzu calorMATIC 630 0020095101_01

7.3.9 Menü C15: Yazılım sürümünün kontrol edilmesi 72
7.4 Kurulum asistanındaki parametreler ...................73
7.4.1 Menü A1: Dilin ayarlanması .....................................73
7.4.2 Menü A4: Isıtma cihazlarının yapılandırılması ...73
7.4.3 Menü A5: Öncelik ve kaskad parametrelerinin 

ayarlanması ................................................................ 74
7.4.4 Menü A6: Kullanım türünün ayarlanması ...........75
7.4.5 Menü A7: Elemanların ve sensörlerin test 

edilmesi .......................................................................76
7.5 Servis düzeyinden çıkılması ...................................77
7.6 Servis işlevleri  ..........................................................77
7.6.1 Servis işlevlerinin kullanımı  ...................................77
7.6.2 Baca temizleme işletimi ..........................................77
7.6.3 Manuel işletim ...........................................................77
7.7 Özel işlevlerin etkinleştirilmesi ..............................77

8 Kullanıcıya teslim edilmesi .............................80

9  Arıza giderme ....................................................81
9.1 Arıza hafızası ..............................................................81
9.2 Bakım bildirimi ............................................................81
9.3 Arıza mesajları ............................................................81
9.4  Arıza kodlarına genel bakış ...................................82

10 Cihazın kapatılması .........................................83
10.1 Isıtma sisteminin geçici olarak devre dışı 

bırakılması ................................................................. 83
10.2 Isıtma sisteminin geçici olarak devre dışı 

bırakılması ................................................................. 83
10.3 Reglerin geri dönüşümü ......................................... 84

11  Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi........85

12 Müşteri servisi .................................................86
12.1 Müşteri İletişim Merkezi ......................................... 86

13 Teknik Bilgiler ................................................... 87
13.1 calorMATIC 630 teknik bilgiler ..............................87
13.2 Sensör değerleri .......................................................87
13.3 Fabrika ayarları ......................................................... 88

 Uygunluk açıklaması .......................................90

 Teknik terim dizini ............................................91

 Dizin...................................................................94



1 Kılavuzla ilgili uyarılar

Aşağıdaki uyarılar bütün kılavuzlar için yol gösterici 
niteliğindedir.
Bu kullanım kılavuzu ile bağlantılı olarak başka 
dokümanlar  da geçerlidir.
Bu kılavuzlara uyulmaması sonucu oluşacak 
hasarlardan  sorumluluk kabul edilmez.

Geçerli belgeler
 > calorMATIC 630'un kurulumunda mutlaka sisteme ait 

olan tüm parçaların ve bileşenlerin montaj kılavuzunu 
dikkate alın. Bu montaj kılavuzları sistem eleman-
larıyla ve ayrıca tamamlayıcı bileşenlerle birliktedir .

 > Bunun dışında sistemin bileşenleriyle birlikte verilen 
tüm kullanım kılavuzlarını dikkate alın.

1.1 Belgelerin muhafaza edilmesi

 > Bu montaj kılavuzunu ve geçerli olan tüm diğer belge-
leri ve gerekirse gerekli yardımcı kılavuzları kullanıcıya 
teslim edin. Bu kılavuz ve diğer dokümanlar kullanıcı 
tarafından gerektiğinde kullanılmak üzere sakla-
nacaktır.

1.2 Kullanılan  semboller

Aşağıda, metinlerde kullanılan semboller açıklanmıştır:

a
Bir tehlike belirten sembol:
 – doğrudan yaşamsal tehlike
 – Ağır yaralanma tehlikesi
 – Hafif yaralanma tehlikesi

e
Bir tehlike belirten sembol:
 – Elektrik çarpması nedeniyle yaşamsal 

tehlike mevcuttur

b
Bir tehlike belirten sembol:
 – Maddi hasar tehlikesi
 – Çevreye zarar verme tehlikesi

i   
Faydalı bir açıklama ve bilgiler için 
sembol 

 >  Gerekli bir etkinlik sembolü

1.3 Kılavuzun geçerliliği

Bu montaj kılavuz sadece aşağıdaki ürün numaralı 
cihazlar  için geçerlidir:

Tip tanımlaması  Ürün No.  Dış sensör

calorMATIC 630 0020092435
0020092436

VRC DCF

calorMATIC 630 0020092437
0020092438
0020092439
0020092440
0020092430

VRC 693

Tab. 1.1  Tiplere genel bakış

Cihazın ürün numarasını lütfen tip etiketinden okuyun.

1.4  Tip etiketi

Tip etiketi regler yuvasının sol tarafında iyi görünür
bir şekilde bulunur.

21092600200285150907011320N4
VRC 630/3

1 2

230V~

3

4 VA

4 5

Şekil 1.1 Tip etiketi 

Açıklamalar
1 EAN kodu
2 Cihaz tanımlaması
3 İşletme gerilimi
4 Güç çekimi
5 CE işareti
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1.5 CE işareti

CE İşareti, cihaz tiplerine göre cihazların 
aşağıdaki komisyon yönetmeliklerinin esas 
taleplerini yerine getirdiğini belgelendirir:

 – Konseyin, "Belirli gerilim sınırları içinde elektrikli ciha-
zların kullanımı hakkında yönetmeliği" (Alçak gerilim  
yönetmeliği) değişiklikleri ile birlikte 2006/95/EG 
yönetmeliği

 – Konseyin, "Elektromanyetik uyumluluk hakkındaki 
yönetmelik" değişikliği ile birlikte 2004/108/EG yönet-
meliği

Cihazlar aşağıdaki normlara uyumludur:
 – EN 60730-1
 – EN 60730-2-9

CE işareti ile cihaz üreticisi olarak emniyet taleplerinin 
§ 2, 7. GSGV'ye uygun olarak karşılandığını ve seri ola-
rak üretilen cihazın kontrol edilen modele uyduğunu 
onaylıyoruz.

1.6 Cihazın tanımı

Regler calorMATIC 630 aşağıda regler olarak 
tanımlanmaktadır.
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2  Emniyet uyarıları/Talimatlar

2.1  Emniyet ve uyarı bilgileri

 > Reglerin kullanımı esnasında her kullanımda öncelikli 
olan genel güvenlik notlarını ve uyarı açıklamalarını 
dikkate alın. 

2.1.1 Uyarı bilgilerinin sınıflandırılması

Uyarı bilgileri olası tehlikenin büyüklüğüne bağlı olarak 
uyarı işaretleri ve etkili kelimelerle sınıflandırılmıştır:

Uyarı 
işareti

Etkili 
kelime

Açıklama

a Tehlike!
ölüm tehlikesi veya ağır 
yaralanma
tehlikesi

e Tehlike!
Elektrik çarpması nedeni 
ile yaşamsal tehlike mev-
cuttur

a Uyarı! Hafif yaralanma tehlikesi

b Dikkat!
Çevreye zarar verme veya 
maddi hasar tehlikesi

Tab. 2.1 Uyarı işaretleri ve anlamları

2.1.2 Uyarı bilgilerinin yapısı

Uyarı bilgilerini üstte ve altta bulunan bir ayırma çiz-
gisinden tanıyabilirsiniz. Aşağıdaki temel prensibe göre 
yapılandırılmıştır: 

a
 Etkili kelime!
Tehlikenin türü ve kaynağı!
Tehlikenin türü ve kaynağına ilişkin açıklama

 > Tehlikenin önlenmesine ilişkin önlemler

2.2  Amacına uygun kullanım

Regler calorMATIC 630, tekniğin en son durumuna ve 
genel olarak kabul edilmiş emniyet tekniği kurallarına 
göre üretilmiştir.
Buna rağmen, yanlış veya amacına uygun olmayan 
şekilde kullanılması durumunda cihazda veya çevresinde 
maddi hasarlara neden olabilir.

Regler calorMATIC 630, sıcak su hazırlamalı bir kalorifer 
tesisatının dış hava sıcaklığına ve zamana bağlı olarak 
ayarlanması için kullanılır. 

Bu cihaz, sınırlı fiziksel, algılama veya ruhsal yeteneklere 
veya deneyim ve/veya bilgi eksikliğine sahip kişiler 
(çocuklar dahil) tarafından, güvenlikleri için yetkili 
kişilerce gözetilmedikleri veya cihazın nasıl kullanılacağı 
hakkında bilgilendirilmedikleri sürece kullanılmamalıdır.
Çocukların cihazlarla oynamasına izin vermeyin.

Başka veya bunun dışında bir kullanım, amacına uygun 
olarak kabul edilmez. Bundan oluşacak hasarlardan üre-
tici/satıcı sorumlu değildir. Bu durumda sorumluluk 
tümüyle kullanıcıya aittir.
Amacına uygun kullanıma, kullanma ve montaj 
kılavuzlarına uyulması ve birlikte geçerli olan tüm diğer 
belgeler de dâhildir.

2.3 Genel uyarı bilgileri

 > Aşağıda yer alan güvenlik notlarını dikkate alın.

Montajın sorumluluğu
Bu regler sadece Vaillant yetkili satıcısı tarafından 
monte edilmelidir. Montajın kurallara uygun olmasından 
bu yetkili satıcı sorumludur.

Reglerin kurulumu ve ayarlanması
Reglerin devreye alınması ve onarımı sadece Vaillant 
yetkili servisi tarafından gerçekleştirilebilir. Montaj 
esnasında yetkili satıcı mevcut talimatları, kuralları ve 
yönergeleri dikkate almalıdır.

Aletlerin kullanımı
Uygun olmayan aletler ve/veya aletlerin usulüne uygun 
olmayan kullanımı hasarlara neden olabilir (örn. parça 
gövdelerinin veya kabloların hasar görmesi).

 > Vidalı bağlantıları açarken veya sıkarken uygun torna-
vidalar kullanın.
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Lejyonere karşı koruma
calorMATIC 630 regler bir lejyonere karşı koruma 
işleviyle donatılmıştır. 

 > Lejyoner önleme fonksiyonunu reglerin kurulumu 
esnasında ayarlayın.

Haşlanma tehlikesinden kaçının
Sıcak su musluklarında 60 °C  üzerindeki sıcaklıklarda 
haşlanma tehlikesi mevcuttur. Küçük çocuklar veya yaşlı 
insanlar düşük ısılardan da etkilenebilirler.

 > Isıyı uygun bir sıcaklığa ayarlayın..

 Lejyonere karşı koruma işlevi etkinleştirildiğinde sıcak 
su boyleri en az bir saat için 65 °C  üstünde ısıtılır.

 > Kullanıcıyı lejyoner önleme  fonksiyonu etkin durumda-
yken haşlanma tehlikesi hakkında bilgilendirin.

Reglerin hasarlara karşı korunması
 > Reglerin neme ve sıçrayan suya karşı korunmuş 

olduğuna emin olun.

Hatalı işlevleri önleyin
 > Hatalı işlevleri önlemek için şunlara dikkat edin:

 – Isıtma sisteminin teknik bakımdan sorunsuz bir 
durumdayken işletildiğine,

 – emniyet veya denetim tertibatlarının çıkarıl-
madığına, köprülenmediğine veya devre dışı bırakıl-
madığına,

 – emniyeti olumsuz etkileyecek arıza ve hasarların en 
kısa sürede giderildiğine.

 > Kullanıcıyı şu konular hakkında bilgilendirin:
 – regler yaşam alanına kurulmuşsa reglerin mobilya, 

perde veya diğer cisimler tarafından örtülmemiş 
olmasına, 

 – reglerin monte edildiği odada bulunan tüm kalorifer 
vanalarının tamamen açık olmasına,

Donma hasarlarını önleyin
Elektrik beslemesinin kesilmesinde veya her bir oda 
sıcaklığının düşük değerlere ayarlanmasında ısıtma siste-
minin bazı alanlarının donarak hasar görmesi tamamen 
önlenemez.

 > Kullanıcıya donmaya karşı korumayı nasıl sağlayacağı 
hakkında bilgilendirin.

2.4 Yönergeler, yasalar ve normlar

EN 60335–2–21
Evde kullanım ve benzer amaçlar için olan elektrikli 
cihazların güvenliği; Bölüm 2: Su ısıtıcıları (sıcak su boy-
lerleri ve sıcak su boylerleri) için özel talepler
(IEC 335–2–21: 1989 ve ilaveler 1; 1990 ve 2; 1990, 
düzeltilmiş)
Bağlı olan iletişim cihazları aşağıdaki normları yerine 
getirmelidir: IEC 62151, veya EN 41003 ve EN 60950-1: 
2006 bölüm 6.3

 > Elektrik kurulumu için elektronik tekniği kurulunun, 
elektrik ve bilgilendirme tekniğinin (VDE) ve ayrıca 
enerji besleme kuruluşlarının (EVU) talimatlarını dik-
kate alın.

 > Kablo bağlantıları için piyasada bulunan kablolar kul-
lanın.

Kabloların minimum çapları:
 – Bağlantı kablosu 230 V, sert kablo

(pompalar veya karıştırıcı bağlantı kablosu): 1,5 mm2

 – Küçük gerilim kabloları 
(sensör veya veri yolu hattı): 0,75 mm2

Aşağıdaki maksimum kablo uzunlukları aşılmamalıdır:
 – Sensör hatları: 50 m
 – Veri yolu hatları: 300 m

 > 230 V'luk bağlantı kabloları ve sensörler veya veri 
yolu kabloları 10 m'den uzun olduklarında ayrı ayrı 
döşenmesi gerekmektedir.

 > Bağlantı kablolarını sabitleme kelepçeleriyle duvar 
tutacağına sabitleyin.

 > Cihazların boşta kalan klemenslerini ilave kablo 
bağlantıları için destek bağlantısı olarak kullanmayın.

 > Regleri sadece kuru mekânlara kurun.

Şartnameler, Kurallar ve Standartlar
Otomatik kontrol cihazının montajı, bu kılavuzda belir-
tilen uyarılara dikkat edilerek yapılmalıdır. Bağlantı 
kabloları, yerel elektrik kurumu ve VDE kurallarına 
uygun olarak döşenmelidir. Bu nedenle cihazın 
montajını, bu kurallardan da sorumlu olan Vaillant yetkili 
satıcılarına yaptırınız. Bağlantı kablo uçlarının ısıtma ve 
kontrol cihazlarına bağlanması ve cihazın çalıştırılması 
Vaillant teknik servisi tarafından yapılmalıdır.
Bu kılavuza uyulmaması sonucu meydana gelen arızalar 
veya dolaylı olarak oluşacak hasarlar için firmamız 
mesuliyet kabul etmez. Otomatik kontrol cihazının 
arızalanması durumunda veya ayar değişikliği için Vail-
lant teknik servisini arayınız. Tel : 444 2 888
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3  Cihaz ve fonksiyonlarının 
açıklanması

3.1  Yapısı ve işlevi

Regler, dış hava sıcaklığına duyarlı sıcak su hazırlamalı 
ısıtma sisteminin kontrolü için kullanılır. 

Regler aşağıdaki sistem devrelerini kumanda edebilir:
 – bir sıcak su boyleri,
 – e-Veri yolu olmayan modülasyonlu azami iki ısıtıcı 

cihazı veya e-Veri yoluna sahip modülasyonlu bir ısıtıcı 
cihazı veya alternatif olarak 2 kademeli kazan,

 – iki karıştırıcılı devre
 – bir sabit sıcaklık devresi

VCR DCF

VR 90

VR 60

calorMATIC 630

Şekil 3.1  Sisteme genel bakış

Açıklamalar
VR 90 Uzaktan kumanda cihazı
VR 60 Karıştırıcı modül
VRC DCF Dış sensör

Isıtma sistemi örn. ilave ısıtma devreleriyle 
genişletilecekse ısıtma sisteminin devrelerine ilave 
sistem bileşenleri entegre edilebilir (¬ Şekil 3.1). 

Merkezi ısıtma sistemini genişletmek için altı adete 
kadar iki karıştırıcılı devre ilave karışım modülü (akse-
suar) bağlanabilir. Bunun anlamı şudur: Regler azami 15 
devreyi kumanda edebilir.
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Daha konforlu kullanım amacıyla ilk 8 ısıtma devresi için 
uzaktan kumanda cihazları bağlanabilir.

Her karıştırıcılı devre ihtiyaca göre aşağıdaki gibi 
çalıştırılabilir:
 – Isıtma sistemi (Radyatör devresi, yerden ısıtma devre-

siv.b.)
 – Sabit değer devresi,
 – Dönüş suyu sıcaklığının yükseltilmesi,
 – Sıcak resirkülasyon devresi (entegre edilmiş sıcak su 

resirkülasyonu için ek olarak).

Ayarlamaları gerçekleştiren veri yolu modüllerinin 
(Aksesuar) yardımıyla bir çok ayarlamaları 
gerçekleştiren Vaillant ısıtma cihazı veya 1 ve 
2 kademeli ısı üreticileri bağlanabilir.
Bağlanacak ısıtma cihazların/ısı üreticilerinin azami 
sayısı takılı veri yolu modülüne bağlıdır.

Veri yolu 
modülü

Bağlanabilen ısıtma cihazlarının/ısı üretici-
lerinin azami sayısı

VR 30, VR 32 8

VR 31 6

Tab. 3.1  Bağlanabilen ısıtma cihazlarının/ısı üreticilerinin 

azami sayısı

Uzaktan telefon kontağı bağlantısı (yüksüz kontak girişi) 
sayesinde teleSWITCH telefon kumanda cihazı ile regle-
rin işletim şekli istenilen yerlerden telefon ile 
değiştirilebilir.
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3.2  İşlevlere  genel bakış

Regler, ısıtma sisteminize ve sıcak su hazırlanması için 
aşağıdaki imkanları sunar:

Kapalı
Donmaya karşı koruma etkin, ısıtma sistemi veya sıcak 
su hazırlama kapalı.

  Bir seferlik boyler dolumu
Sıcak su boylerine güncel zaman programına bağlı olma-
dan bir kere dolumu müsaade eder

  Tatil işlevi/ Tatil programı
Evde olmadığınız zamanlarda oda sıcaklığının isteğe 
bağlı ayarı; 
sadece Oto ve Eko işletim modlarında

  Donmaya karşı koruma işlevi
Kapalı ve Eko işletim modlarında donma nedeniyle mey-
dana gelen hasarlara karşı koruma (zaman dilimlerinin 
dışında); 
Isıtma cihazı devrede olmalıdır

Isıtma eğrisi
Dış hava sıcaklığına bağlı olarak, Isıl gücün dış sıcaklığa 
uyumunu iyileştirir

  Parti işlevi
Isıtma ve sıcak su zamanlarını bir sonraki kapatma süre-
sini aşıp bir sonraki ısıtma başlangıcına kadar sürmesini 
sağlayacaktır.

  Ekonomi işlevi
İstenilen oda sıcaklığının ayarlanabilir zaman aralığı için 
düşürülmesini sağlar

 Dış hava sıcaklığına duyarlılık
Dış sıcaklığa bağlı olarak bir ısıtma eğrisi yardımıyla oto-
matik olarak değiştirilmesi

 Zaman dilimi
Isıtma sisteminin, sıcak su hazırlamanın ve bir sirküla-
syon pompasının işletimi için isteğe bağlı ayarlanabilir 
zaman değerleri

3.3     İşletim modları

İşletim şeklinin ayarlanmasıyla, karıştırıcılı ısıtma siste-
mini veya sıcak su sisteminin hangi şartlar altında 
ayarlanması gerektiğini belirlersiniz.

Isıtma devresi

İşletim modu Etki

Oto Isıtma devresinin işletimi önceden yapılan zaman 
programına göre işletim şekilleri ısıtma ve gece 
konumu arasında değiştirir.

Eko Isıtma devresi işletimi önceden yapılan zaman 
programına göre işletim şekilleri ısıtma ve 
kapatma arasında değiştirir. 
Donmaya karşı koruma işlevi (dış sıcaklığa bağımlı 
olarak) etkinleştirilmemişse ısıtma devresi, gece 
konumu süresinde kapatılır.
Ayarlanmış zaman diliminin penceresinin dışında 
donmaya karşı koruma etkindir (¬ Bölüm. 3.4).

Isıtıyor Kalorifer, istenilen oda sıcaklığına gündüz 
ayarlanır.

Düşür Isıtma sirkülâsyonu istenilen oda sıcaklığına gece 
ayarlanır.

Kpalı Donmaya karşı koruma işlevi (dış sıcaklığa bağımlı 
olarak) etkinleştirilmemişse, ısıtma devresi 
kapalıdır.

Sembol Anlamı

Eko veya Oto işletim modu sonrasında  sembolü 
gösterildiğinde zaman dilimi etkindir. Isıtma 
sistemi ısıtır.

İşletim modundan sonra  sembolü
gösterilirse bir zaman dilimi etkin değildir. 
Isıtma sistemi gece konumu işletimindedir.

Tab. 3.2 Isıtma devresi için işletim modu

Resirkülasyon devresi ve sıcak su hazırlama

İşletim modu Etki

Oto Önceden bildirilen zaman programına göre sıcak 
su boyleri için boyler dolumu veya resirkülasyon 
pompasının serbest bırakılması gerçekleşir.

Açık Sıcak su boyleri için boyler dolumu sürekli serbest 
bırakılmış durumdadır. İhtiyaç durumunda boyler 
hemen ilave olarak doldurulur. Resirkülasyon 
pompası sürekli çalışır.

Kpalı Sıcak su boyleri için boyler dolumu gerçekleşmez. 
Resirkülasyon pompası çalışmıyor.
İstisna: Sıcak su boylerindeki sıcaklık 12 °C  altına 
indiğinde, sıcak su boyleri 17 °C'ye  ısıtılır (don-
maya karşı koruma).

Tab. 3.2  Resirkülasyon devresi ve sıcak su hazırlama için 
işletim modları

i
 işletim modu yerine tatil gösteriliyorsa tatil 

programı etkindir. Tatil programı etkin 
olduğunda işletim modu ayarlanamaz.

 > Bunun için tatil programını sonlandırın.
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3.4 Önemli işlevlerin açıklaması

  Zaman dilimi
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Şekil 3.2  Kaloriferin otomatik işletimi: Gün içindeki değişik 

zaman dilimlerinde istenilen oda sıcaklığı için bir 

örnek

Şekil 3.2'de bir zaman programından olan bölümü 
verilmiştir. Yatay eksen üzerinde günün zamanı, dikey 
eksen üzerinde ayarlanabilir sıcaklık belirtilmiştir. Diya-
gram aşağıdaki program akışını açıklar:

1  Saat 06.00'ya kadar odalar için 15 °C'lik bir sıcaklık 
geçerlidir (Gece konum sıc.).

2 Saat 06.00'da birinci zaman dilimi çalışmaya 
başlar: 
Bu saatten itibaren 21 °C'lik bir oda sıcaklığı geçerli-
dir.

3 Birinci zaman dilimi saat 09.00'da sonlanır: 
Bu saatten itibaren 15 °C'lik bir oda sıcaklığı geçerli-
dir.

4 İki tane daha 21 °C'lik zaman dilimi devam eder.

Zaman dilimlerinin ısıtma ayarına nasıl etki ettiği şu 
şekilde açıklanabilir:
Isıtma sisteminizi Oto işletim modunda çalıştırdığınızda 
regler ayarlanmış zaman dilimlerini etkinleştirir. Bu 
zaman dilimlerinde ısıtma sisteminiz bağlı olan odaları 
belirlenmiş bir sıcaklığa (¬  istenilen oda sıcaklığı) ısıtır. 
Bu zaman dilimlerinin dışında ısıtma sistemi, bağlı olan 
odalar belirlenmiş bir sıcaklığa (¬ Gece konum sıc.) 
düşürülecek şekilde ayarlanır. Gece konumu sıcaklığına 
ulaşıldığında regler, ısıtma sisteminin gece konum 
sıcaklığı bir sonraki zaman diliminin başlamasına kadar 
tutulmasını sağlar. Bu sayede evin daha çok soğuması 
önlenir.

 > Ölçülen dış sıcaklık ve ayarlanmış ısıtma eğrisi ısıtma 
ayarını etkilediği için kullanıcıya ısıtma eğrisinin en 
uygun ayarı hakkında bilgi verin.
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Zaman dilimlerinin geçerli olacağı günleri belirlemek için 
iki seçeneğe sahipsiniz:

Seçenek 1
Münferit günler için zaman dilimleri girebilirsiniz.

Örnek:
Pt. saat 09.00 - 12.00
Sa saat 10.00 - 12.00

Seçenek 2
Bir çok günü blok olarak toplayabilirsiniz.

Örnek:
Pt-Cu saat 09.00 - 12.00
Ct-Pa saat 12.00 - 15.00
Pt-Pa saat 10.00 - 12.00

Her iki seçenek için üç adete kadar zaman dilimi belir-
leyebilirsiniz. 

Kapalı bir sıcak su boylerinin sıcak su ısısını regler 
yardımıyla aynı şekilde ayarlayabilirsiniz: Tarafınızdan 
belirlenen zaman dilimleri, sıcak suyun tarafınızdan 
belirlenmiş sıcaklıkta ne zaman hazır olacağını belirtir.
Sıcak su hazırlama için ancak gece konum sıcaklığı yok-
tur. Bir zaman dilimlerinin sonunda sıcak su hazırlama 
işlemi kapatılır.

  Isıtma eğrisi
Isıtma sıcaklığı dolaylı olarak bir ısıtma eğrisi üzerinden 
ayarlanır. Isıtma eğrisi dış sıcaklık ve gidiş suyu ısısı 
arasındaki ilişkiyi gösterir.
Gidiş suyu ısısı, ısıtıcı cihazından çıkan sıcak suyun 
sıcaklığıdır.
Isıtma eğrisini isteğe bağlı olarak her ısıtma devresi için 
ayarlayabilirsiniz.
Ayarı en uygun şekilde eve ve ısıtma sistemini uyarla-
mak için çeşitli ısıtma eğrilerini seçme imkanına sahipsi-
niz.

Isıtma eğrisi örneği

Gidiş suyu sıcaklığı

Dış sıcaklık °C cinsinden

°C cinsinden
90

80

70

60

50

40

30

20
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0
Isı eğrisi

1.2

1.0

0.6

0.2

Şekil 3.3  Isıtma eğrisi diyagram

Örnek: Isıtma eğrisi 1.5 seçilmişse -15 °C'lik bir dış 
sıcaklıkta 75 °C'lik bir gidiş suyu ısısı gereklidir.

Gidiş suyu sıcaklığı

Dış sıcaklık °C cinsinden

°C cinsinden
90

80

70

60

50

40

30

15

Eksen a

18

20

22

10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

Şekil 3.4 Isıtma eğrilerinin paralel olarak ayarlanması

Isıtma eğrisi 1.5 seçilmişse ve istenilen oda sıcaklığı için 
20 °C yerine 22 °C ayarlanmışsa ısıtma eğrisi aynı şekil 
3.4'te gösterildiği gibi ayarlanacaktır. 45° eksende 
ısıtma eğrisi ayarlanan oda sıcaklığına değerine uygun 
bir şekilde paralel olarak kaydırılır. Yani, 0 °C'lik bir dış 
sıcaklıkta regler, 67 °C'lik bir gidiş suyu ısısı sağlar.

i
 Isıtma eğrisinde gerekli temel ayarı ısıtma 

sisteminin kurulumu esnasında yerine getirin.
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   Donmaya karşı koruma işlevi
Regler, donmaya karşı koruma işlevi (dış sıcaklığa bağlı) 
ile donatılmıştır. Donmaya karşı koruma işlevi Kapalı ve 
Eko işletim modlarında (zaman diliminin dışında) ısıtma 
sistemini donmaya karşı korur.
Eko işletim modu ayarlanmış ve donmaya karşı koruma 
işlevi (dış sıcaklığa bağlı) etkinleştirilmemişse ısıtma dev-
resi gece konumu süresince kapatılır.
Dış sıcaklık +3 °C'lik bir değerin altına düşerse otomatik 
olarak her ısıtma sirkülâsyonu için ayarlanmış olan gece 
konum sıcaklığı (Gece) geçerlidir.
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3.5  Gösterge ve ayar elemanları   

Isıtma sistemi için gerekli tüm ayarları reglerde 
yaparsınız. 
Regler grafik tabanlı bir ekranla donatılmıştır. Düz metin 
göstergeleri kullanımı kolaylaştırır. 

Temel veriler

Tarih

>Günün ayarlanması

 Saat 15:37

30.10.09
Haftanın günü

 Yaz/Kış konumu Kapalı

Fr (Cu)

1

4

1

23

Şekil 3.5  Kumanda elemanlarına genel bakış

Açıklamalar
1 Menü numarası
2 Sağ ayar düğmesini  , 

parametre ayarı (döndürme); Parametreyi işaretle (basma)
3 Sol ayar düğmesini  , 

menü seç (döndürme); Özel fonksiyonları etkinleştir (basma)
4 Menü tanımı

3.6   Kullanım aşamları

Her iki  ve  ayar düğmesi ile regleri kullanabilirsiniz 
(¬ Şekil 3.5): 
Sağ ayar düğmesine  bastığınızda, bir parametreyi 
işaretler veya kaydedersiniz. 
Sağ ayar düğmesini  döndürdüğünüzde bir parametreyi 
ayarlarsınız.
Sol ayar düğmesini  döndürdüğünüzde bir menü 
açıklar. 
Sol ayar düğmesine  bastığınızda özel fonksiyonları 
etkinleştirirsiniz (¬ Bölüm 7.7).

Bir düz metin göstergesi kullanımı kolaylaştırır ve menü 
ve parametreleri belirgin şekilde işaretler. 
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Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK 1  Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto 22 °C

Boyler Oto 60 °C

VRC 630

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

Ekonomi konum.çalıştırıldı

ila 18:30 arası

VRC 630

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

Parti konumu çalıştırıldı

VRC 630

Ana veriler  1

Tarih  02 . 12 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Oto

> Günün ayarlanması

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

bir kerelik

Boylr.doldrm.konum.çalıştı

VRC 630

HK1  3

Zaman programları

Pt.-Cu.

1 6:00 – 22:00

2 7:30 – 23:30

3 7:30 – 23:30

> Tüm günlerin seçimi HK1 ... HK15 için sistem 
konfigürasyonuna bağlı 
olarak çeşitli parametre 
menüsü çağırabilir ve aya-
rlayabilirsiniz.HK3  3

Zaman programları

Pt.-Cu.

1 6:00  –  22:00

2 7:30  –  23:30

3 7:30  –  23:30

> Tüm günlerin seçimi

Tatil programının yapılması  4

Tüm sistem için

Zaman dilimleri

   1 30 . 02 . 09  –  20 . 03 . 09

   2 05 . 05 . 09  –  22 . 05 . 09

Ayarlanan sıcaklık 15°C

> Başlangıç gününü ayarlama

Sıcak su konumu  5

Parametre

Ayarl.Boyler sıcakl. 60°C

> İstenilen sıcaklık seçimi

HK1  5

Parametre

Gece konum sıc. 15°C

Isı eğrisi 1,2

>İstenilen oda sıc. seçimi

İsim  7

değiştirme

HK1 :  HK1

HK2 : HK2

HK3 : HK3

> seç

Kod düzeyi   8

Onaylamak

Kod numarası:

0 0 0 0

>Rakamı ayarla

Şekil 3.6   Kullanıcı düzeyi menü yapısı
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Özel işlevler

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

Bacacı konumu fonksiyonu

etkin
  

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

Manüel işletim

etkin

HK1 C2

Parametre

Oda sıcklğna.uyarlama

  yok

> Tip seçimi

 

HK1 C2

Bilgi

Ayarl.Gidş.su sıcak 90 °C

Mevc.Gidş.su sıcakl. 50 °C

Pompa konumları Açık

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK 1  Isıtıyor 22 °C

Kat 1 Eko 20 °C

Kat 2 Oto

Boyler Oto

VRC 630
HK2 ... HK15 için 
sistem konfigüra-
syonuna bağlı 
olarak çeşitli para-
metre menüsü 
çağırabilir ve ayar-
layabilirsiniz.

HK2 ... HK15 C2

Parametre

Tür:       Karıştırıcı devre

Gece konum sıc.  15 °C

Isı eğrisi 0,90

AT Kapatma sınırı 20 °C

>İstenilen oda sıc. seçimi

 

Kod düzeyi  8

Onaylamak

Kod numarası:

0 0 0 0

Standart kod:

1 0 0 0

>Rakamı ayarla

HK2 ... 15 C2

Parametre

Pompa bekleme süresi 0 dak

Minimum sıcaklık 15 °C

Maksimum sıcaklık 15 °C

Maksimum önceden ısıtma 0 dak

> Dakika ayarı

HK1 C2

Parametre

Brülör devri daimi türü

Gece konum sıc.  15 °C

Isı eğrisi 1,2

AT Kapatma sınırı 21 °C

>İstenilen oda sıc. seçimi

HK2 ... 15 C2

Parametre

Oda sıcklğna.uyarlama

  yok

Uzaktan kumanda HAYIR

> Tip seçimi

HK1 C2

Parametre

Minimum sıcaklık  15 °C

Maksimum sıcaklık 90 °C

Maksimum önceden ısıtma 0 dak

>Gidiş suyu ısısını seç

HK2 ... HK15 C2

Bilgi

Ayarl.Gidş.su sıcak 90 °C

Mevc.Gidş.su sıcakl. 50 °C

Pompa konumları Açık

Karıştırıcı konumlr Açık

Şekil 3.7  Servis düzeyi menü yapısı
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Sıcak su konumu C3

Bilgi

Mevc.Boyler sıcakl. 56 °C

Doldurma pompası durumu Kpalı

Resirkülasyon pompa Açık

Özel fonksiyon C9

teleSWITCH

HK1 : Düşür

HK2 : Düşür

HK3 : Düşür

Boyler : Kpalı

> Etki seçimi

Boyler dolum devri daimi C4

Parametre

Dldrm.pomp.çl.dv.et  5 dak

Paralel yükleme Kpalı

> Zaman süresinin ayarlanması

Özel fonksiyon C9

Şap kurutma

Gün Sıcaklık

HK2  0 0 °C

HK3 0 0 °C

> Başlangıç gününü ayarlama

Kurulum asistanı A1

Dil seçimi

Dil  TR Türkçe

>Dil seç

Boyler dolum devri daimi C4

Parametre

Bakteri olşm.koruma Kpalı

Lejyoner başlangıcı 4:50

> Tüm günlerin seçimi

Servis C11

 

Telefon 

Servis 25 . 11 . 09

Sıcaklık hata tanınması

sonrası Kpalı

> Numaranın ayarlanması

Kurulum asistanı A4

Sistem uyarlaması

Isıtıcı cihaz sayısı 2

Isıtma cihazları 1 kademe

Isıtıcı cihazı açık Kadme 1-2

>seç

Tüm sistem C7

Parametre

Maks. önceden kapatma  15 dak

Donma koru.gecikm. 1 saat

AT Sürekli ısıtma Kpalı

Sıcaklık arttırımı 0 K

> Azami sürenin ayarlanması

Kod düzeyi C11

değiştirme

Kod numarası:

 1 2 3 4

devral HAYIR

>Rakamı ayarla

Kurulum asistanı A5

Sistem uyarlaması

Kapatma vanaları HAYIR

Ayırma anahtarlaması HAYIR

Kazan sırası dönüşü Kpalı

>seç

Isı üreticisi C8

Parametre

Kazan çalıştırma gecikmesi  8 K

Minimum sıcaklık 15 °C

Boylerin başlama gücü 1

> Çalışma sınırları seçimi

Alet C12

Sıcaklık düzeltmesi

Dış sıcaklık  0.0 K

Oda gerçek sıcaklığı 0.0 K

Ekran kontrastı 11

>Düzeltme değerini seç

Kurulum asistanı A6

Sistem uyarlaması

HK1 Brülör devri daimi

HK2 Karıştırıcı devre

HK3 Karıştırıcı devre

Boyler Boyler devri daimi

>seç

Isı üreticisi C8

Kaskad parametresi

Çalışma gecikmesi  5 dak

Kapatma gecikmesi 5 dak

> Gecikme süresinin ayarln.

Yazılım sürümleri C15

i/o kartı 2 4. 23

Kullanıcı arabirimi 1 4. 27

Kurulum asistanı A7

Bileşenler VRC 630

Sistem elemanı Kpalı

Sensorik VF1 60 °C

Isı üreticisi Kpalı

> seç

Isı üreticisi C8

Bilgi

Sistem ayar değeri 90 °C

Kolektör sıcaklığı      Gerçek 30 °C

Durum Kalorifer konumu

Kazan sırası 7 8

Şekil 3.7 Servis düzeyi menü yapısı (devamı)
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3.7   Reglerin kullanım düzeyi

Regler iki kullanım düzeyine sahiptir: Kullanıcı düzeyi ve 
servis düzeyi. Her kullanım düzeyi ilgili parametrelerin 
gösterildiği, ayarlandığı veya değiştirildiği birçok menü-
ler vardır.

i
 Belirtilen menülerin sayısı ısıtma sisteminin 

konfigürasyonuna bağlıdır. Bu nedenle bu kıla-
vuzda reglerin gösterildiğinden daha fazla 
menü gösterilmiş olabilir.

   Kullanıcı düzeyi
Kullanıcı düzeyi kullanıcılar için kullanım düzeyidir ve 
kullanıcıya özel ön bilgiler olmadan ve normal işletim 
esnasında ihtiyacına göre uyarlayabileceği temel para-
metreleri gösterir.

Kullanıcı düzeyi temel göstergeyi,  1 ...  7 menülerini 
ve özel fonksiyonların menülerini (ekonomi işlevi, parti 
işlevi, bir kerelik boyler dolumu) içerir.

   Servis düzeyi 
Servis düzeyi, yetkili satıcı için gerekli kullanım 
düzeyidir. Servis düzeyinde, yetkili satıcının ısıtma siste-
mini yapılandırdığı ve optimize ettiği sisteme özgü para-
metreler ayarlanır. Bu sisteme özgü parametreler 
sadece Vaillant servis teknikeri tarafından ayarlanabilir 
ve değiştirilebilir. Servis düzeyi bu nedenle bir erişim 
şifresiyle koruma altına alınmıştır. Bu sayede sisteme 
özgü parametreler istenmeyen değişikliğe karşı korunur.

Yetkili satıcı düzeyi C1 ile C15 menülerini, kurulum 
asistanı menülerini (A1 ile A7 arasında) ve servis 
işlevlerinin menüsünü (örn. baca temizleme fonksiyonu) 
içerir.

3.8   Menü türleri

Regler, çeşitli menü türlerine sahiptir: 
 – Temel gösterge, 
 – Kullanıcı düzeyinin bir menüsü veya 
 – servis düzeyinin bir menüsü 

(Örnekler: ¬ Bölüm 3.9). 

Temel göstergede münferit ısıtma devrelerinin güncel 
işletim modunu ve ayrıca ayarlanbilir oda sıcaklıklarını 
görebilir ve ayarlayabilirsiniz.
Kullanıcı düzeyinin menüleri sağ üstte bir numara ile 
gösterilmiştir (örn.  1). Bu numara menülerinin 
bulunmasını kolaylaştırır.
Kullanıcı düzeyinin menülerinde kullanıcının bireysel 
ihtiyaçlarına göre örn. oda sıcaklığını, zaman dilimlerini, 
gece konum sıcaklıklarını ve ısıtma eğrilerini ayarlayabi-
lirsiniz. 

Servis düzeyinin menüleri sağ üstte bir harf ve bir 
numara ile gösterilmiştir (örn. C2). Servis düzeylerinin 
menülerinde sisteme özgü parametrelere sadece bakabi-
lirsiniz (¬ Bölüm 7.3). 
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3.9  Çeşitli kullanım durumlarındaki menüler

Kullanıcı düzeyi:

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1 Oto 20 °C

HK2 Oto 20 °C

HK3 Oto 20 °C

HK4 Eko 22 °C

VRC 630                      

Örnek: Temel gösterge
Temel gösterge güncel işletim şeklini ve ayrıca her bir 
ısıtma devresi için ayarlanabilir oda sıcaklığını gösterir 
ve ısıtma devrelerinin işletim şeklinin hızlı bir şekilde 
değiştirilmesini sağlar. İkiden fazla ısıtma devresi 
bağlıysa, sağ ayar düğmesini  çevirdiğinizde bunlar 
arka arkaya gösterilir.
Üst ekran bölümünde her zaman haftanın günü, tarih, 
saat ve dış sıcaklık temel verileri gösterilir. Bir arıza 
meydana geldiğinde, bu ikinci satırda düz metin olarak 
gösterilir. Bölüm 7.2.1'te temel verileri nasıl 
ayarlayacağınız açıklanmıştır. 
Temel göstergede özel işletim türleri ve servis işlevleri 
çağrılabilir. 
Sağ alttaki ok  reglere ilave modüllerin bağlı 
olduğunu gösterir.
Bu modüllerin işletim türünü ve sıcaklığını ayarlamak 
istiyorsanız sonraki ekran satırlarına ulaşmak için sağ 
ayar düğmesini çevirin.

Ana veriler  1

Tarih  02 . 12 . 09

Gün Çr

Saat 14 : 08

Yaz/Kış konumu Kpalı

> Günün ayarlanması

Örnek: Menü  1
Menü (  1 ile  7) arasındaki menülerde kullanıcı 
düzeyinde ısıtma sisteminin tüm önemli ayarlarını 
gerçekleştirirsiniz. 
Üst alanda menü tanımlaması ve menü numarası 
(örnekte  1) gösterilir. Bu numaralandırma, program-
lama esnasında menülerin kolayca bulunmasını sağlar.

Çr 02.12.09 15:37 - 15 °C

Ekonomi konum.çalıştırıldı

ila 18:30 arası

VRC 630

Örnek:  Özel işlevler
Özel fonksiyonlar ısıtma devresinin işletim şeklini 
geçici olarak değiştirir ve otomatik olarak sonlandırılır.
Özel fonksiyonları sadece temel göstergeden 
çağırabilirsiniz.

Servis düzeyinde:

HK1 C2

Parametre

Brülör devri daimi türü

Gece konum sıc.  15°C

Isı eğrisi 1,20

AT Kapatma sınırı 20°C

>İstenilen oda sıc. seçimi

Örnek: Menü C2
C1 ile C15 arasındaki menüler, sadece servis teknikeri-
nin ayarlayabildiği sisteme özgü parametreler için 
ayar alanlarıdır.
Bu menüler C ve bir rakam ile ekranın sağ üstünde 
gösterilmiştir. 
Servis düzeyinin menülerini çağırabilir, parametrelere 
bakabilir ancak değiştiremezsiniz.

Tab. 3.3    Menü türleri

Ayarlanabilir parametreler gri zemin üzerinde 
görülecektir .
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4  Cihazın montajı

Regler doğrudan duvar tutacağına veya uzaktan 
kumanda cihazı olarak duvar yuvası VR 55 (Aksesuar) 
ile bir duvara monte edilebilir.

Regler aşağıdaki dış sensörlerden biriyle teslim edilir:
VRC 693:  2 damarlı bir kablo ile reglere bağlanır,
VRC DCF:  3 damarlı bir kablo ile reglere bağlanır,

4.1 Kurulum için temel adımlar

1. Hazırlık:
 – Montaj kılavuzunu okuyun
 – Teslimat kapsamını kontrol edin

2. Cihaz kurulumu:
 – Duvar tutacağını ve ana regleri monte edin
 – Dış sensörü (VRC DCF veya VRC 693) monte edin
 – Kablo bağlantılarını yapın.

3. Devreye Alma:
 – Ana reglerde temel ayarları gerçekleştirin
 – Sisteme özgü ayarlamaları gerçekleştirin.

4. Kullanıcıya teslimi

Bunun için bazı notlar:
Regler, farklı bileşenli ısıtma sistemlerinin kumanda 
edilmesini sağlar.
Kumandayı yerinde, mevcut durumlara uyarlamak için 
elektrik kurulumunu sistem içinde gerekli bileşenlere 
göre yapmalısınız. Elektrik kurulumu konusunda daha 
fazla bilgiyi Bölüm 5'de bulabilirsiniz.

4.2  Teslimat kapsamı

Regler, bir set olarak teslim edilir.

Adet Parça

1 Duvar tutacağı ile regler calorMATIC 630

4 Standart sensör VR 10

1 Ülke varyasyonuna göre dış sensör VRC DCF veya 
VRC 693 (¬ Tab. 1.1)

1 Cıvata/dübel paketi

2 Sabitleme kelepçesi paketi

Tab. 4.1 calorMATIC 630 setinin teslimat kapsamı

 > Tablo 4.1'in yardımıyla regler setinin teslimat kap-
samını kontrol edin.

4.3  Aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarları veri yolu modüllü regler sistemini 
genişletmek için kullanabilirsiniz:
Duvar yuvası VR 55
Aksesuar programında bir duvar yuvası bulunur ve 
bununla kumanda ünitesi uzaktan kumanda cihazı ola-
rak, yani ana duvar tutacağının kurulum yerinden 
bağımsız olarak ProE bağlantı klemensleriyle 
kullanılabilir. İletişim e-Veri yolu üzerinden gerçekleşir. 
Aksesuarla birlikte, kumanda ünitesinin yerine ana duvar 
tutacağına takılabilen bir kapak verilmektedir.

Karıştırıcı modül VR 60
Karıştırıcı modül ile ısıtma sistemini iki karıştırıcılı devre 
ile genişletmek mümkündür. En fazla 6 karıştırıcı modül 
bağlanabilir. 
VR 60'da adres düğmesi aracılığıyla tek bir veri yolu 
adresi ayarlanır. Isıtma programının ve ayrıca diğer 
gerekli tüm parametrelerin ayarı ana regler üzerinden e-
Veri yolu ile gerçekleşir. Tüm ısıtma devrelerine ait 
bağlantılar (Sensörler, pompalar) doğrudan karıştırıcı 
modül üzerinde ProE soketi aracılığıyla gerçekleşir.

Modülasyonlu veri yolu bağlantısı VR 30
Modülasyonlu veri yolu bağlantıları, ana reglerin birçok 
Vaillant ısıtıcı cihaz ile iletişimini sağlar. Eğer kaskad sis-
temde ikiden fazla cihaz kademeli olarak devreye gire-
cekse, e-Veri yolu ve ısıtma cihazı (Western kovanı) 
arasındaki bağlantıları oluşturan ısıtma cihazı başına bir 
veri yolu modülü gereklidir. 8 adet VR 30'a kadar 
bağlanabilir.
Veri yolu modülü doğrudan ısıtıcı cihazın elektronik 
kutusuna takılır, reglerle iletişim e-Veri yolu üzerinden 
gerçekleşir. VR 30'da adres düğmesi aracılığıyla tek bir 
veri yolu adresi ayarlanır. Tüm diğer ayarlamalar ana 
reglerde gerçekleştirilir.

on/off çalışan veri yolu modülü VR 31
Veri yolu modülü VR 31 ana regler calorMATIC 630 ile 
on/off bir ısı üreticisi arasındaki iletişimi mümkün kılar. 
Bu bağlantıda, regler ve ısıtma cihazı arasındaki iletişim 
genel olarak e-Veri yolu üzerinden gerçekleşir. Bir kas-
kad sisteminin kurulumunda her ısı üreticisi için ayrı bir 
veri yolu bağlayıcısı gereklidir. 6 adet veri yolu modülü 
bağlanabilir.

Modülasyonlu veri yolu bağlantısı VR 32
Modülasyonlu veri yolu bağlantısı VR 32, ana reglerin 
birçok Vaillant e-Veri yolu ısıtma cihazı ile iletişimini 
sağlar. Birden çok ısıtma cihazı kaskad bağlanacaksa 2. 
ısıtma cihazından itibaren e-Veri yolu ve ısıtma cihazı 
(Western kovanı) arasındaki bağlantıyı sağlayan bir veri 
yolu modülü gereklidir. 
Sekiz adete kadar VR 32 bağlayabilirsiniz.
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Veri yolu modülü doğrudan ısıtıcı cihazının elektronik 
kutusuna takılır, reglerle iletişim e-Veri yolu üzerinden 
gerçekleşir. VR 32'de adres düğmesi ile belirgin bir veri 
yolu adresi girin. Diğer tüm ayarları ana reglerde 
gerçekleştirin.

Uzaktan kumanda cihazı VR 90
İlk sekiz ısıtma devresi (HK1… HK8) için bunlara ait bir 
uzaktan kumanda cihazı bağlanabilir. Monte edilmiş oda 
sensörünün yardımıyla, gerektiğinde istenilen oda 
sıcaklığını göz önünde bulundurarak işletim şeklinin ve 
istenilen oda sıcaklığının ayarlanmasına izin verir.
İlgili ısıtma devresinin parametreleri (zaman programı, 
ısıtma eğrisi v.s.) ayarlanabilir ve özel işlevler (Parti v.s.) 
seçilebilir. 
Ayrıca ısıtma cihazının ısıtma devresi ve bakım veya 
arıza göstergesi sorgulanması mümkündür. Regler ile 
iletişim eVeri yolu üzerinden gerçekleşir.

Standart sensör VR 10

Şekil 4.1  Standart sensör VR 10

Sistem konfigürasyonuna göre ek olarak gidiş suyu, 
dönüş suyu, hidrolik karıştırıcı veya boyler sensörleri 
gereklidir. Bunun yanında Vaillant aksesuar programında 
bir standart sensör bulunmaktadır. Standart sensör VR 
10, seçenekli olarak daldırma sensörü olarak, örn. boyler 
sensörü borusunda boyler sensörü olarak veya hidrolik 
karıştırıcı gidiş suyu sensörü olarak kullanılabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Beraberinde bulunan kelepçe ile 
kullanılmasıyla standart sensör VR 10 sistem sensörü 
olarak gidiş suyu veya dönüş suyunda ısıtma borusuna 
sabitlenebilir. İyi bir ısı aktarımını sağlamak için sen-
sörün bir tarafı düzlenmiştir. Bunun yanında olabilecek 
en iyi ısı algılamasını sağlayabilmek için sensörlü boruyu 
izole etmenizi tavsiye ediyoruz.

Telefon kumanda cihazı teleSWITCH
Telefon kumanda cihazı teleSWITCH (Ürün no. 300679) 
telefon hattına bağlanır. Telefon kumanda cihazı sayes-
inde, münferit ısıtma devrelerinin veya boyler devresinin 
işletim modu istenilen her yerden değiştirilebilir.

4.4 Cihazın ambalajından çıkarılması

 > Cihaz parçalarına hasar vermeden ambalajı dikkatlice 
çıkarın.

4.5 Teslimat kapsamının kontrol edilmesi

 > Teslimat içeriğinin eksiksiz olup olmadığını kontrol 
edin. (¬ Tab. 4.1).

4.6 Ambalajın tasfiye edilmesi

Nakliye ambalajının tasfiye edilmesi regler kurulumuna
dahildir.

 > Nakliye ambalajını usulüne göre tasfiye edin.

4.7  Kurulum yerinin özellikleri  

Regler
 > Regleri sadece kuru mekânlara kurun.
 > Regleri bir duvara monte edecekseniz regleri, oda 

sıcaklığı algılamasını sorunsuz yapacak şekilde konum-
landırın, örn. oturma odasının iç duvarına, yakl. 1,5 m 
yüksekliğe.

 > Oda sıcaklığı etkinleştirildiğinde, kullanıcıya reglerin 
monte edilmiş olduğu odada tüm kalorifer vanalarının 
tamamen açık olması gerektiğini söyleyin.

Dış sensör 
 > Kurulum yerinin şu özelliklerine dikkat edin:  

 – rüzgara karşı korunmuş ve rüzgar akımı altında 
olmamasına,

 – doğrudan güneş ışınına maruz kalmamasına,
 – kuzey veya kuzey batı cephesinde bulunmasına.

 > Dış sensörün, sürekli veya zaman zaman sıcak hava 
akımının meydana geldiği dış duvarlardaki deliklere en 
az 1 m mesafede olmasına dikkat edin.

 > Dış sensörün, üç kata kadar olan binalarda 2/3 cephe 
yüksekliğine ve üç kattan fazla olan binalarda 2. ve 3. 
kat arasına monte edilmesine dikkat edin. 
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4.8  Kaskad regleri calorMATIC 630'un montajı

4.8.1 Duvar tutacağı ile reglerin monte edilmesi

Teslimat kapsamına, regler ve elektrik bağlantı klemens-
leriy olan duvar tutacağı dahildir. Bağlantı klemensleri 
ProE soket sistemine uygun olarak yapılmıştır. Sistemle 
ilgili tüm bağlantılar, bağlantı klemenslerine yapılmalıdır.

e
 Tehlike!
Elektrik yüklü kablolar nedeniyle yaşamsal 
tehlike!
Şebeke şalteri elektrik beslemesini tamamen 
kapatmaz.

 > Cihazda çalışma yapmadan önce elektrik 
beslemesini kapatın.

 > Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı 
emniyete alın.

2

1

Şekil 4.2  Duvar tutacağının açılması

Açıklamalar
1 Vida
2 Gövde kapağı

Gövde kapağı tek parça halindedir.

 > Gövdenin üst kısmındaki vidayı (1) açın.
 > Gövde kapağını (2) aşağıya doğru çekin. Gövde 

kapağını yerlerinden çıkarın ve alın.

3

6

5

3

4

Şekil 4.3  Duvar tutacağının montajı

Açıklamalar
3 Tespit deliği
4 Kablo deliği
5 Kablo tutucu
6 Kablo girişi

b
 Dikkat! 
Kısa devre tehlikesi!
Kablo izolasyonu fazla sıyrıldığında ve kablo-
lar yanlışlıkla doğru olarak sokete bağlan-
madığında elektronik kart üzerinde kısa devre 
oluşma tehlikesi vardır

 > ProE soketine bağlantı için olan 230 V 
taşıyan kabloları azami 30 mm'lik bir uzun-
lukta izolasyonunu sıyırın. 

 > Bağlantıların doğru olmasına dikkat edin.

 > Üç adet sabitleme deliklerinin (3) yerlerini işaretleyin 
ve duvarı delin.

 > Duvar yapısına uygun olarak dübelleri seçin ve duvar 
tutacağını duvara monte edin.

 > Ardından dış sensörü monte edin ve daha sonra kablo 
bağlantılarını yapın (¬ Bölüm 5).

4.8.2 Reglerin uzaktan kumanda cihazı olarak 
monte edilmesi

Regleri, oda sıcaklığı algılamalı uzaktan kumanda cihazı 
olarak duvara monte edecekseniz şunlara dikkat edin:
 – Gerekli aksesuar:

Duvar yuvası VR 55 gereklidir (aksesuar teslimat kap-
samında mevcut değildir). Duvar yuvası VR 55 ile bir-
likte bir de kapak birlikte teslim edilir.
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 – Kurulum yeri:
En uygun kurulum yeri çoğunlukla oturma odasının iç 
duvarına, yakl. 1,5 m yüksekliğe yerleştirmektir.

 > Regler, mobilyalar, perdeler veya diğer nesneler 
tarafından engellenmeden hareket eden oda havasını 
algılayabilecek şekilde monte edilmelidir. 

 > Reglerin kurulum yeri, doğrudan kapılardan ve pence-
relerden esen havadan, kalorifer peteklerinden, 
şömine duvarından, televizyondan veya güneş ışın-
larından etkilenmeyecek şekilde seçilmelidir. 

i
 Oda sıcaklığı etkin olduğunda reglerin monte 

edildiği odada tüm kalorifer peteği vanaları 
tam açık olmalıdır. Kullanıcıyı bu konuda bilgi-
lendirin.

e
 Tehlike!
Elektrik yüklü kablolar nedeniyle yaşamsal 
tehlike!
Şebeke şalteri elektrik beslemesini tamamen 
kapatmaz.

 > Cihazda çalışma yapmadan önce elektrik 
beslemesini kapatın.

 > Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı 
emniyete alın.

 > Isıtma cihazına giden elektrik kablolarını regleri monte 
etmeden önce döşeyin.

3

1

4

2

Şekil 4.4  Uzaktan kumanda cihazının montajı

Açıklamalar
1 Regler
2 Pim delikleri
3 Kablo girişi
4 Tespit delikleri

 > Elektrik beslemesini kapatın.
 > Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı emniyete 

alın.
 > Duvar tutacağını bir tornavida yardımıyla açın.
 > Gövde kapağını çıkarın.
 > Regleri çıkarın.
 > Duvar yuvası VR 55 için 6 mm'lik çapa sahip iki tespit 

deliğini (3) delin (¬ Şekil 4.4).
 > Birlikte verilen dübelleri takın.
 > Bağlantı kablosunu kablo deliğinden (3) geçirin.
 > Duvar yuvasını birlikte teslime edilen iki vida ile 

duvara vidalayın.
 > Bağlantı kablosunu bağlayın (¬ Şekil 4.3).
 > Regler cihazını, üst parçanın arka kısımdaki pimler 

deliklere (2) girecek şekilde duvar yuvasına yerleşti-
rilmelidir.

 > Regler cihazını (1) oturana kadar duvar yuvasına 
bastırın.

 > Birlikte teslime edilen kapakları duvara yerleştirin.
 > Kapağı monte edin.

4.8.3  DCF alıcılı dış hava sensörünün monte 
edilmesi

b
 Dikkat!
Kurallara uygun olmayan montaj nedeniyle 
maddi hasar tehlikesi!
Uygunsuz montaj cihazda ve/veya bina 
duvarında hasarlara neden olabilir, örn. nem 
nedeniyle.

 > Dış sensörün tanımlanan kablo yerleşimini 
ve doğru montaj konumunu dikkate alın.

 > Duvarda deliği dışarı eğimli olacak şekilde 
delin.

 > Bağlantı kablosunu bir damla engelleyici ile 
döşeyin.

 > DCF alıcısının sızdırmazlığına dikkat edin.

DCF alıcılı dış hava sensörü sadece Vaillant yetkili 
satıcısı tarafından açılabilir ve şekillere uygun kurulabi-
lir. 
Bu arada ısıtma cihazının ve kalorifer reglerinin mevcut 
olan emniyet talimatları ve ayrıca montaj kılavuzları dik-
kate alınmalıdır.
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2/3

1/3>1 m

>2 m

>2 m

N, NW

Şekil. 4.5  DCF alıcılı dış hava sensörünün montaj yeri.

 > Kurulum yeri yerinin özellikleri (¬Bölüm 4.7) 

2

4

5

3

2

1

3

Şekil. 4.6  DCF alıcılı dış hava sensörünün montaj konumu

Açıklamalar
1 Tespit açıklıkları
2 Kablo delikleri için başlık somunu
3 Damla engelleyici 3 damarlı bağlantı kablosu
4 Duvar yuvası
5 Gövde kapağı

 > Duvara delikleri delmeden önce tespitler ve kablo 
girişleri için gerekli delikleri özenle planlayın.

 > Duvara uygun bir yer işaretleyin. Bu işlem esnasında 
dış sensörün kablo geçişini dikkate alın.

 > Bağlantı kablosunu (3) hafif bir eğim ve damla engel-
leyici ile döşeyin.

 > Dış sensörün gövde kapağını (5) çıkarın.
 > Tespit açıklıklarına (1) uygun olarak iki adet 6 mm 

çapında delik delin.
 > Birlikte verilen dübelleri takın.
 > Duvar yuvasını (4) iki vida ile duvara monte edin. 

Kablo deliği aşağıya bakmalıdır.

~ 40 mm

4,5 - 10 mm

Şekil 4.7 DCF alıcılı dış hava sensörüne kablo bağlantısı

 > Başlık somununu (2) biraz gevşetin ve bağlantı kablo-
sunu alttan, kablo deliğinden geçirin.

 > Elektrik kablo bağlantılarını bölüm 5.4'te tarif edildiği 
gibi yapılmalıdır.

 > Başlık somununu (2) tekrar sıkın. Kablo deliğindeki 
conta kendini kullanılan kablonun çapına uyarlar 
(kablo çapı: 4,5 mm ile 10 mm).

 > Contayı duvar yuvası ve gövde kapağı arasına yerleşti-
rin.

 > Gövde kapağı yerleşene kadar duvar yuvasına bastırın.

Senkronizasyon süresi normal şartlarda yakl. 5 dakikadır 
ve yerel ve yapısal koşullara ve ayrıca hava şartlarına 
bağlı olarak 20 dakikaya kadar çıkabilir.
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4.8.4 Dış hava sensörü   VRC 693'ün monte edilmesi

Bu cihaz sadece Vaillant yetkili satıcısı tarafından 
açılabilir ve şekillere uygun olarak monte edilebilir. Bu 
arada ısıtma cihazının ve kalorifer reglerinin mevcut 
olan emniyet talimatları ve montaj kılavuzları dikkate 
alınmalıdır.

b
 Dikkat!
Usulüne uygun olmayan montajlar nede-
niyle maddi hasar tehlikesi!
Uygunsuz montaj cihazda ve/veya bina 
duvarında hasarlara neden olabilir, örn. nem 
nedeniyle.

 > Dış sensörün tanımlanan kablo yerleşimini 
ve doğru montaj konumunu dikkate alın.

 > Duvarda deliği dışarı eğimli olacak şekilde 
delin.

 > Bağlantı kablosunu bir damla engelleyici ile 
döşeyin.

 > Dış sensörün sızdırmazlığına dikkat edin.

2/3

1/3>1 m

N, NW

Şekil 4.8  Dış hava sensörü VRC 693'ün kurulum yeri

Montaj yeri kurallara uygun olarak kolay ulaşılacak bir 
yer olarak seçilmelidir.

5

4

2

3
2

1

3

Şekil 4.9 Dış sensör VRC 693'ün montajı

Açıklamalar
1 Tespit açıklıkları
2 Kablo delikleri için başlık somunu
3 Damla engelleyici 2 damarlı bağlantı kablosu
4 Gövde 
5 Gövde kapağı

 > Duvara delikleri delmeden önce tespitler ve kablo 
girişleri için gerekli delikleri özenle planlayın.

 > Kurulum yerinin özellikleri(¬Bölüm 4.7) 
 > Dış sensörün gövde kapağını (5) çıkarın.
 > Duvara uygun bir yer işaretleyin. Bu işlem esnasında 

dış sensörün kablo geçişini dikkate alın.
 > Tespit açıklıklarına (1) uygun olarak iki adet 6 mm 

çapında delik delin.
 > Birlikte verilen dübelleri takın.
 > Bağlantı kablosunu (3) hafif bir eğim ve damla engel-

leyici ile döşeyin.
 > Gövdeyi (4) 2 vida ile tespit delikleri (1) üzerinde 

duvara monte edin.
 > En az 2 x 0,75 mm2'lik bağlantı kablolarını (3) 

döşeyin.
 > Bağlantı kablolarını alttan kablo girişlerinden (2) içeri 

çekin.
 > Uygun bir kablo döşemesiyle ve itinalı bir şekilde 

çalışarak dış sensörün ve binanın nemden korun-
masını sağlayın.

 > Elektrik kablo bağlantılarını bölüm 5.4'te tarif edildiği 
gibi yapılmalı.

 > Gövde contasının doğru şekilde gövde kapağına (5) 
sabitlenmiş olduğuna emin olun.

 > Gövde kapağını (5) gövdeye bastırın (4).
 > Gövde kapağını (5) beraberinde bulunan vidalarla 

gövdeye (4) sabitleyin.

 

25Montaj kılavuzu calorMATIC 630 0020095101_01

Montaj 4



5  Kablo bağlantıları

i
 Kablo bağlantıları, mevcut olan normlardan ve 

yönetmeliklerden sorumlu olan Vaillant servis 
teknikeri tarafından yapılmalıdır. 
Özellikle, VDE talimatları 0100'a ve ilgili 
EVU'nun talimatlarına uyulmasına dikkat çek-
mek istiyoruz.

e
 Tehlike!
Elektrik yüklü kablolar nedeniyle yaşamsal 
tehlike!
Isıtma cihazının elektronik kutusunda 
yapılacak çalışmalarda elektrik çarpması 
nedeniyle hayati tehlike mevcuttur.
Şebeke şalteri elektrik beslemesini tamamen 
kapatmaz.
Şebeke bağlantı klemensleri L ve N arasında 
ana şalter kapalı olsa dahi sabit gerilim vardır!

 > Cihazda çalışma yapmadan önce elektrik 
beslemesini kapatın.

 > Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı 
emniyete alın.

b
 Dikkat! 
Kısa devre nedeniyle maddi hasarlar!
ProE soketine bağlanmak için şebeke gerilimi 
(230 V) ileten kablolar emniyet açısından en 
fazla 30 mm sıyırılmalıdır. Daha fazla 
sıyırıldığında ve kablolar yanlışlıkla doğru 
olarak sokete bağlanmadığında elektronik kart 
üzerinde kısa devre oluşma tehlikesi vardır.

 > ProE soketine bağlamak için kabloları en 
fazla 30 mm sıyırın. 

 > Bağlantıların doğru olmasına dikkat edin.

i
 Şebekenin nominal gerilimi 230 V olmalıdır. 

Şebeke gerilimi > 253 V ve < 190 V olduğunda 
fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir. 
Cihaz sabit döşenmiş bir bağlantı kablosuna 
ve en az 3 mm kontak açıklığı olan ayırmadü-
zeneği üzerinden
(örn. Sigorta, Güç şalteri) bağlanmalıdır.

 > İlgili talimatları dikkate alın.

5.1  e-Veri yolu olmayan ısıtma cihazının 
bağlanması

b
 Dikkat!
Yanlış kablo bağlantısı nedeniyle hatalı 
işlev!
e-Veri yolu olmayan iki adetten fazla ısıtma 
cihazı bağlanmışsa tüm ısıtma cihazları veri 
yolu modülü VR 30 üzerinden bağlanmalıdır. 
7/8/9 klemensleri kumanda edilmez.

 > Tüm ısıtma cihazlarını bir veri yolu 
bağlayıcısı VR 30 üzerinden bağlayın.

 > Isıtma cihazının/kazanın elektronik kutusunu montaj 
kılavuzuna göre açın.

Şekil 5.1 Isıtma cihazının kablo bağlantıları

 > Isıtma cihazının kablo bağlantılarını bağlantı kablo-
suyla  (en az 3x0,75 mm2) gerçekleştirin 
(¬ şekil  5.1 ).

 > Isıtma cihazının şebeke beslemesini bir şebeke besle-
mesi üzerinden bağlayın.

i
 calorMATIC 630'un bir açma/kapama düğmesi 

olduğunu ve bununla dahili elektroniği ve 
ayrıca tüm bağlanmış olan bileşenleri (pompa-
lar, karıştırıcılar) test veya bakım amacıyla 
kapatabileceğiniz dikkate alın.

Eğer sistemin dâhilinde 6,3 A'lik maksimum toplam akım 
gücü veya maksimum 2 A'lik kontak yükü aşılırsa sistem 
elemanları bir kontaktör üzerinden bağlanmalıdır.
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5.2  Isıtma cihazının e-Veri yolu üzerinden 
bağlanması

 > Isıtma cihazının elektronik kutusunu montaj kılavu-
zuna göre açın.

Şekil 5.2 Isıtma cihazının bağlantısı

b
 Dikkat!
Yanlış kablo bağlantısı nedeniyle hatalı 
işlev!
e-Veri yoluna sahip ısıtıcı sistemlerde e-Veri 
yolu bağlantısı kullanılmalıdır, aksi durumda 
sistem çalışmaz.

 > 7/8/9 klemenslerini e-Veri yoluna paralel 
olarak kullanmayın.

 > Kaskad sistem olduğunda diğer tüm e-Veri yolu olan 
ısıtma cihazlarını bir VR 32 üzerinden bağlayın.

 > Veri yolu modülü VR 32'de adres şalterinde ilgili cihaz 
numarasını girin. 
 – Örnek:  2. ısıtma cihazı için 2,3. ısıtma cihazı için 

3vs.

b
 Dikkat!
Yanlış polarizasyon nedeniyle hatalı işlev!
Yanlış kutuplama e-Veri yolu üzerinden iletişi-
mi engeller ve kısa devreye neden olabilir. 
Regler ısıtma sistemine kumanda edemez.

 > Doğru kutuplamaya dikkat edin.

 > Isıtma cihazının kablo bağlantısını şekil 5.2'ye uygun 
olarak gerçekleştirin. 

eVeri yolu kablosu (en az 2x 0,75 mm2) uygun olarak 
döşenmelidir.

i
 Reglerin bir açma/kapama düğmesi olduğunu 

ve bununla dahili elektroniği ve ayrıca tüm 
bağlanmış olan bileşenleri (pompalar, 
karıştırıcılar) test veya bakım amacıyla kapa-
tabileceğiniz dikkate alın.

Eğer sistemin dâhilinde 6,3 A'lik maksimum toplam akım 
gücü veya maksimum 2 A'lik kontak yükü aşılırsa sistem 
elemanları bir kontaktör üzerinden bağlanmalıdır.

Modülasyonsuz cihazlar veya kademeli olarak kumanda 
edilen cihazlar (altı adete kadar mümkündür) bir Veri 
yolu modülü VR 31 üzerinden bağlanabilir.

5.3  Kablo bağlantısı

Regler sensörü otomatik olarak algılar. Bağlı olan ısı üre-
ticileri otomatik olarak yapılandırılırlar . 
Bağlı olan ısıtma devrelerini sistem kombinasyonuna 
uygun olarak manuel olarak yapın.

 > Bileşenlerin kablo bağlantılarını ilgili kablo bağlantı 
şemasına göre gerçekleştirin.

i
 Olası konfor kaybı. 

İstenilen oda sıcaklığına muhtemelen 
ulaşılamıyor. 

 > Sensör VF1'i ortak gidiş suyu sıcaklığının tespit 
edilmesi için bağlayın.

 > Kaskad sistemlerde her zaman sensör VF1'i bağlan-
malıdır.
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5.3.1  Bir karıştırıcılı devrenin boyler devresi olarak 
bağlanması

2

3

1

Şekil 5.3 Bir karıştırıcılı devrenin boyler devresi olarak 

bağlanması

Açıklamalar
1 Boyler dolum pompası
2 Resirkülasyon pompası
3 Boyler sensörü

Sistemdeki her karıştırıcılı devre alternatif olarak boyler 
sıcak su devresi olarak kullanılabilir.

 > Kablo bağlantılarını şekil 5.3'ye göre gerçekleştirin.

5.3.2  Resirkülasyon pompası bağlantısının 
özellikleri

Reglerin bir resirkülasyon pompası için ayır bir bağlantı 
yeri vardır. Bu devresine pompası konfigürasyonu 
değiştirilmemiş boyler dolum devresine atanmıştır.  Bu 
resirkülasyon pompası için boyler doldurma programına 
bağlı olmadan ayarlanabilir bir zaman dilimi kullanılabilir.

Bir resirkülasyon pompası, boyler devresi daimi olarak 
değiştirilmiş bir devreye bağlanırsa resirkülasyon 
pompası her zaman değiştirilmiş karıştırıcılı devrenin 
zaman programına sahiptir.

Boyler dolum devresi ve bağlı olan resirkülasyon 
pompaları prensip itibariyle aynı işletim şekline sahiptir. 
Bunun anlamı ise boyler devresi için ayarlanan işletim 
şekli genelde resirkülasyon pompası için de geçerlidir.

Bir VIH-RL ile kombine edildiğinde, VIH-RL tüm sıcak su 
işlevlerini devraldığı için VIH-RL sirkülâsyon pompasının 
şebeke bağlantıları kullanılmalıdır.

5.3.3 Özel işlev bağlantıları

Reglerin gerektiğinde özel işlevler için kullanılabilecek 
özel girişleri 
(¬Şekil 4.4)mevcuttur.

Sirkülâsyon pompası 1xZP girişi
Girişe 1xZP yüksüz bir tuş bağlayabilirsiniz. 
Tuşa kısa süreli basıldığında sirkülâsyon pompası 5 
dakikalık sabit bir süre için ayarlanmış zaman 
programına bağlı olmadan çalıştırılır.

TEL girişi
Bu girişe yüksük bir kontak (şalter) bağlayabilirsiniz. 
Şaltere basıldığında C9 menüsündeki ayara bağlı olarak 
bağlı olan ısıtma devresinin, sıcak su boyleri devresinin 
ve resirkülasyon pompasının işletim modları değiştirilir.

Bu girişe teleSWITCH  (aksesuar) bağladığınızdan C9 
menüsündeki ayara bağlı olarak bağlı olan ısıtma dev-
resinin, sıcak su boyleri devresinin ve resirkülasyon 
pompasının işletim modlarını uzaktan telefon hattı 
üzerinden değiştirilebilir.
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5.3.4  Kablo bağlantı şeması

Şebeke bağlantısı 230 V~
Çıkış

Şebeke bağlantısı 230 V~
Giriş

Boyler dolum pompası/
Üç yollu vana

Kalorifer gidiş suyu sensörü
Hidrolik karıştırıcı sıcaklığı

Kalorifer gidiş suyu sensörü
2. devre

Kalorifer gidiş suyu sensörü
3. devre

Resirkülasyon pompası

1. ısıtma devresi pompası

Kazan çıkış suyu sensörü

2. ısıtma devresi üç yollu karıştırıcı 
vana

Boyler sensörü

2. ısıtma devresi pompası

3. ısıtma devresi üç yollu karıştırıcı 
vana

Devre kontağı
Resirkülasyon devresi sensörü

Telefon kontağı bağlantısı
teleSWITCH

e-Veri yolu bağlantısı

3. ısıtma devresi pompası

Dış sensör VRC DCF

1. kazan/kademe
bağlantısı Boyler termostat bağlantısı

(sadece değişim durumunda MF-TEC)

2. kazan/kademe
bağlantısı

1. ısıtma cihazı analog
bağlantısı

Kazan pompası/üç yollu vana
2. ısıtma cihazı
analog bağlantısı

Şekil 5.4 Kablo bağlantı şeması
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5.3.5  Sıcak su boyleri bağlantısının özellikleri

Örnek 1
Bir sıcak su boyleri doğrudan ısıtma cihazına 
bağlanmışsa şunlara dikkat edin: 
Kurulum asistanı A5 menüsünde, 
– bir ısıtma cihazı öncelik parametresi veya 
– bir kaskadda sistem ayırma parametresi 
her zaman Evet konumuna ayarlanmalıdır. Ancak bu 
şekilde sorunsuz bir çalışma sağlanabilir. 
Bu ayar, hidrolik karıştırıcıdan sonra bağlanan devreleri 
etkilemez.

Isıtma sisteminin donanımı:
 – 1 Isı üreticisi 

(örn. yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazı, bağlantı e-Veri 
yolu üzerinden)

 – 1 Sıcak su boyleri
 – 1 sabit ısıtma devresi (ısıtma devresi, kumanda 

uzaktan kumanda cihazı üzerinden)
 – 2 karıştırıcılı ısıtma devresi 

(2 yerden ısıtma devresi, kumanda uzaktan kumanda 
cihazı üzerinden)
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WW KW

VF1

HK1-P HK2-P HK3-P

HK2 HK3

VF2 VF3

S
P

ZIR

Şekil 5.5 VRC 630'lu yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazı

Açıklamalar
WW Sıcak su boyleri
ZIR Resirkülasyon pompası
SP  Boyler sensörü
KW Soğuk su 
VF 1 Gidiş suyu sensörü 1
VF 2 Gidiş suyu sensörü 2
VF 3 Gidiş suyu sensörü 3
HK 1-P Sirkülasyon pompası 1
HK 2-P Sirkülasyon pompası 2
HK 3-P Sirkülasyon pompası 3
HK 2 Karıştırıcı
HK 3 Karıştırıcı

i
 Dikkat şematik gösterim!

Bu sistem şeması, olması gereken montaj için 
gerekli olan kapatma ve emniyet donanım-
larını içermez. Sisteme özgü bir planlama 
gereklidir !
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Örnek 2

Sıcak su boyleri hidrolik karıştırıcıdan sonra bağlanmış 
ise sistem ayırma parametresi A5 kurulum asistanı 
menüsünde Hayır olarak ayarlanmalıdır. 

 > Sıcak su hazırlama için daha önce takılmış öncelik 
değiştirme vanalı ısıtma cihazları olduğunda öncelik 
değiştirme vanasına giden soketi çekin.

WW

KW

VF1

HK1-P HK2-P HK3-P

LP/UV1

HK2 HK3

HKa-P

HKa

HKb-P

HKb

VF2

VR 32

2
BUS BUS BUS BUS

2 2 2

VR 32 VR 32

VR 60

VF3 VFa VFb

SP

ZIR

Şekil 5.6  VRC 630 VIH'li yoğuşmalı duvar tipi ısıtma cihazı, 

boyler hidrolik karıştırıcıdan sonra

Isıtma sisteminin donanımı:
- 4 ısıtma cihazı (örn. 4 yoğuşmalı duvar tipi ısıtma 

cihazları, bağlantı e-Veri yolu üzerinden
- 1 Sıcak su boyleri (hidrolik karıştırıcıdan sonra 

bağlanmış)
- 1 sabit ısıtma devresi (ısıtma devresi, kumanda 

uzaktan kumanda cihazı üzerinden)
- 4 karıştırıcılı ısıtma devresi (4 yerden ısıtma 

devresi,  kumanda uzaktan kumanda cihazı üzerin-
den)
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Açıklamalar
VR 32 Veri yolu modülü VR 32
VR 60 Karıştırıcı modül VR 60
Veri yolu e-Veri yolu
WW Sıcak su boyleri
ZIR Resirkülasyon pompası
SP  Boyler sensörü
KW Soğuk su 
VF 1 Gidiş suyu sıcaklık sensörü
VF 2 Gidiş suyu sıcaklık sensörü ısıtma devresi 2
VF 3 Gidiş suyu sıcaklık sensörü ısıtma devresi 3
VFa Gidiş suyu sıcaklık sensörü karıştırıcı devre a
VFb Gidiş suyu sıcaklık sensörü karıştırıcı devre b
HK 1-P  Isıtma devresi 1 pompası
HK 2-P Isıtma devresi 2 pompası
HK 3-P Isıtma devresi 3 pompası
HKa-P Karıştırıcılı devre pompası a
HKb-P Karıştırıcılı devre pompası b
HK 2 Karıştırıcılı devre 2
HK 3 Karıştırıcılı devre 3
HK a Karıştırıcılı devre a
HK b Karıştırıcılı devre b 
LP/UV1 Boyler dolum pompası/üç yollu vana

i
 Dikkat şematik gösterim!

Bu sistem şeması, olması gereken montaj için 
gerekli olan kapatma ve emniyet donanım-
larını içermez. Sisteme özgü bir planlama 
gereklidir !

Birinci ısıtma cihazı doğrudan reglerin e-Veri yoluna 
bağlanır. Burada polarizasyona dikkat edin. 

İkinci ısıtma cihazdan itibaren bir veri yolu modülü gere-
klidir.

230V~

N L 9

RT 24V= BUS Anl.-
Therm.

8 7 + -5

RT 230V~

4 3

12

Şekil 5.7 Veri yolu modülü VR 32'nin bağlantısı için E kutusu

Açıklamalar
1 e-Veri yolu modülü VR 32'ye e-Veri yolu arabirimi
2 e-Veri yolu (sadece VR 32 olmayan birinci ısıtma cihazı için 

kullanın)

 > Veri yolu modülü VR 32'nin kılavuzuna dikkat edin
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Örnek 3

Isıtma sisteminin donanımı:
- 1 Isı üreticisi (örn. 2 yer tipi kazan icoVIT, bağlantı 

e-Veri yolu üzerinden)
- 1 Sıcak su boyleri
- 1 sabit ısıtma devresi (ısıtma devresi, kumanda 

uzaktan kumanda cihazı üzerinden)
- 2 karıştırıcılı ısıtma devresi (2 radyatör devresi, 

kumanda uzaktan kumanda cihazı üzerinden)

WW

KW

VF1

HK1-P HK2-P HK3-P

LP/UV1

HK2 HK3

VF2 VF3

SP

ZIR

Şekil 5.8 calorMATIC 630 ile 1 yer tipi ısıtma cihazı.
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Açıklamalar
WW Sıcak su boyleri
ZIR Resirkülasyon pompası
SP  Boyler sensörü
KW Soğuk su 
VF 1 Gidiş suyu sıcaklık sensörü
VF 2 Gidiş suyu sıcaklık sensörü ısıtma devresi 2
VF 3 Gidiş suyu sıcaklık sensörü ısıtma devresi 3
HK 1-P  Isıtma devresi 1 pompası
HK 2-P Isıtma devresi 2 pompası
HK 3-P Isıtma devresi 3 pompası
HK 2 Karıştırıcılı devre 2
HK 3 Karıştırıcılı devre 3
LP/UV1 Boyler dolum pompası/üç yollu vana

i
 Dikkat şematik gösterim!

Bu sistem şeması, olması gereken montaj için 
gerekli olan kapatma ve emniyet donanım-
larını içermez. Sisteme özgü bir planlama 
gereklidir !
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Örnek 4

Isıtma sisteminin donanımı:
- 1 Isı üreticisi 

(örn. 1 yer tipi ısıtma cihazı cihaz ecoCRAFT) 
- 1 Sıcak su boyleri
- 1 sabit ısıtma devresi (ısıtma devresi, kumanda 

uzaktan kumanda cihazı üzerinden)
- 1 karıştırıcılı ısıtma devresi (1 radyatör devresi, 

kumanda uzaktan kumanda cihazı üzerinden)

WW

KW

VF1

HK1-P HK2-P HK3-P

LP/UV1

HK2 HK3

VF2 VF3

SP

ZIR

Şekil 5.9 Bir adet ecoCRAFT ile calorMATIC 630 
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Açıklamalar
WW Sıcak su boyleri
ZIR Resirkülasyon pompası
SP  Boyler sensörü
KW Soğuk su 
VF 1 Gidiş suyu sıcaklık sensörü
VF 2 Gidiş suyu sıcaklık sensörü ısıtma devresi 2
VF 3 Gidiş suyu sıcaklık sensörü ısıtma devresi 3
HK 1-P  Isıtma devresi 1 pompası
HK 2-P Isıtma devresi 2 pompası
HK 3-P Isıtma devresi 3 pompası
HK 2 Karıştırıcılı devre 2
HK 3 Karıştırıcılı devre 3
LP/UV1 Boyler dolum pompası/üç yollu vana

i
 Dikkat şematik gösterim!

Bu sistem şeması, olması gereken montaj için 
gerekli olan kapatma ve emniyet donanım-
larını içermez. Sisteme özgü bir planlama 
gereklidir !
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Örnek 5

Isıtma sisteminin donanımı:
- 2 Isı üreticisi (örn. yer tipi ısıtma cihazı ecoCRAFT) 
- 1 Karıştırıcı modül VR 60
- 1 Sıcak su boyleri
- 1 sabit ısıtma devresi (ısıtma devresi, kumanda 

uzaktan kumanda cihazı üzerinden)
- 2 karıştırıcılı ısıtma devresi ( 1 yerden ısıtma 

devresi, 1 radyatör devresi, kumanda edilmesi 
uzaktan kumanda cihazı üzerinden)

WW

KW

VF1

HK1-P HK2-P HK3-P

LP/UV1

HK2 HK3

HKa-P

HKa

HKb-P

HKb

VF2

BUS BUS
2 2

VR 32

VR 60

VF3 VFa VFb

SP

5

ZIR

Şekil 5.10 İki adet ecoCRAFT ile calorMATIC 630
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Açıklamalar
VR 32 Veri yolu modülü VR 32
VR 60 Karıştırıcı modül VR 60
Veri yolu e-Veri yolu
WW Sıcak su boyleri
ZIR Resirkülasyon pompası
SP  Boyler sensörü
KW Soğuk su 
VF 1 Gidiş suyu sıcaklık sensörü 
VF 2 Gidiş suyu sıcaklık sensörü ısıtma devresi 2
VF 3 Gidiş suyu sıcaklık sensörü ısıtma devresi 3
VFa Gidiş suyu sıcaklık sensörü karıştırıcı devre a
VFb Gidiş suyu sıcaklık sensörü karıştırıcı devre b
HK 1-P  Isıtma devresi 1 pompası
HK 2-P Isıtma devresi 2 pompası
HK 3-P Isıtma devresi 3 pompası
HKa-P Karıştırıcılı devre pompası a
HKb-P Karıştırıcılı devre pompası b
HK 2 Karıştırıcılı devre 2
HK 3 Karıştırıcılı devre 3
HK a Karıştırıcılı devre a
HK b Karıştırıcılı devre b 
LP/UV1 Boyler dolum pompası/üç yollu vana

i
 Dikkat şematik gösterim!

Bu sistem şeması, olması gereken montaj için 
gerekli olan kapatma ve emniyet donanım-
larını içermez. Sisteme özgü bir planlama 
gereklidir !

5.4   DCF alıcısının bağlanması

b
 Dikkat!
Usulüne uygun olmayan kurulum nedeniyle
hatalı işlev!
Isıtıcı cihaza bağlı olan bir dış sensör yok 
sayılır.

 > Dış sensörü reglere bağlayın.

Şekil 5.11  DCF alıcısının bağlanması

sol: beraberinde bulunan dış sensör (VRC DCF) ile,

sağ: Dış sensör VRC 693 ile özel çözüm

Dış sensörün kurulum yerinde bir telsiz sinyali alınmazsa 
dış sensör VRC 693 ile bir çözüm gereklidir.

 > Dış sensörü reglere bağlayın. 
 > DCF alıcısını şekil 5.11'e uygun bağlayın. 

Dış sensör VRC DCF'i monte ettiyseniz şunlara dikkat 
etmelisiniz:

 – Telsiz alımı için senkronizasyon süresi normal şart-
larda yakl. 5 dakikadır ve yerel ve yapısal koşullara 
ve hava şartlarına bağlı olarak 20 dakikaya kadar 
çıkabilir.

 

39Montaj kılavuzu calorMATIC 630 0020095101_01

Kablo bağlantıları 5



5.5  Aksesuarların bağlanması

Aşağıdaki aksesuarlar bağlanabilir:
 – İlk 8 ısıtma devresini kontrol etmek için sekiz uzaktan 

kumanda cihazına kadar.
 – Sistemin max 12 devreye genişletilmesi için 6 

karışıtırıcı modüle kadar (fabrikasyon karıştırıcılı 
devreler olarak ayarlanmıştır).

5.5.1 Uzaktan kumanda cihazının bağlanması

Uzaktan kumanda cihazları e-Veri yolu üzerinden kaskad 
regleri ile iletişim kurar. Bağlantı sistemdeki herhangi bir 
arabirim üzerinden gerçekleşir. Sadece veri yolu arabiri-
minin sonuç olarak merkezi regler ile bağlantı 
kurduğundan emin olunmalıdır.
Vaillant sistemi, e-Veri yolunu bileşenden bileşene (Şekil 
5.8) bağlanabilecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu 
sistemde, iletişime zara vermeden hatların değiştirilmesi 
mümkündür.

eBUS

Şekil 5.12 Uzaktan kumanda cihazlarının bağlanması

Tüm bağlantı soketleri, kablo bağlantısı başına en az 
2 x 0,75 mm2 kablo bağlantısı yapabileceğiniz şekilde 
düzenlenmiştir. Bundan dolayı eVeri yolu kablosu olarak 
2 x 0,75 mm2 önerilir.

5.5.2 Diğer ısıtma devrelerin bağlanması

eBUS

Şekil 5.13 Diğer ısıtma devrelerin bağlanması

Karıştırıcı modüllerin iletişimi de sadece e-Veri yolu 
üzerinden gerçekleşir. Sistem yapısı şekil 5.13'de 
gösterilmiştir.
 

 > Kurulum esnasında uzaktan kumanda cihazlarının 
bağlantısındaki yöntemin aynısı uygulanmalıdır. 

5.6 Birden fazla ısıtma cihazının (Kaskad) 
bağlanması

Regler sistemi aşağıdakiler kadar bir kaskad bağlantıyı 
sağlar:
 – Veri yolu modülü VR 30 veya VR 32 ile 8 ısıtma cihazı

veya 
 – Veri yolu modülü VR 31 ile 6 ısıtma cihazı 

bir sistem dahilinde.
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5.6.1 Modülasyonlu ısı üreticilerinin e-Veri yolu 
olmadan bağlanması

Şekil 5.14 2'li kaskad bağlantısı

Üç veya daha fazla ısıtma cihazı bağlanacaksa modüla-
syonlu veri yolu modülü VR 30 kullanılmalıdır. 

 > 2li kaskad doğrudan ana reglere bağlanmalıdır (¬Şekil 
5.14).

eBUS

VR 30

Şekil 5.15 2'den fazla ısıtma cihazının kaskad bağlantısı

Eğer 2 ısıtma cihazından fazla kaskad yapılacak ise her 
ısıtma cihazı için modülasyonlu bir veri yolu modülü VR 
30'a (Aksesuar) ihtiyaç olacaktır. 

Veri yolu modülünü (veri yolu modülünün kılavuzuna 
göre) doğrudan ısıtma cihazına bağlayın.

5.6.2 Modülasyonlu birden çok ısı üreticisinin e-Veri 
yolu ile bağlanması

eBUS

VR 32

Şekil 5.16, 2'den fazla ısıtma cihazının kaskad bağlantısı

 > Birinci ısıtma cihazını doğrudan e-Veri yolu ile 
bağlayın.

 > Doğru kutuplamaya dikkat edin.
 > 2. e-Veri yoluna sahip cihazından itibaren bağlantı için 

modülasyonlu bir veri yolu modülü VR 32 kullanın. 

i
 Veri yolu modülleri VR 31, VR 32 ve VR 30 

karışık olarak kullanılamaz. 

 > Genel olarak ya veri yolu modülü VR 31'i ya da VR 32'i 
veya VR 30'u kullanın. 

 > 7/8/9 klemenslerine bağlantı yapılmamasına dikkat 
edin.

 

41Montaj kılavuzu calorMATIC 630 0020095101_01

Kablo bağlantıları 5



5.6.3 1 ve 2 kademeli ısıtma cihazlarının bağlanması

Birden fazla 1 veya 2 kademeli ısı üreticisinin 
bağlanmasında on/off veri yolu modülü VR 31 
kullanılmalıdır. Bağlanacak olan her bir cihaz için bir veri 
yolu modülü gereklidir.

 > Veri yolu modülünü kazan elektronik kutusuna takın. 

Bu mümkün değilse: 
 > Duvar tutacağı kullanın.

 
 > Veri yolu modülünü duvar tutacağına monte edin.

Altı adete kadar VR 31 modülü kullanılabilir.

5.7 Regler kablo bağlantıları

 > Küçük gerilim ileten kabloları 
(örn. sensör kablolarını) duvar tutacağının arkasından 
üst kablo girişinden geçirin (¬ Şekil 4.3, (6)).

 > Şebeke gerilimi (230 V) ileten kabloları alt kablo 
deliğinden geçirin (¬ Şekil 4.3, (4)).

 > Tüm kabloları birlikte teslim edilen kablo tutucularıyla 
emniyete alın (¬ Şekil 4.3, (5)).

 > Gövde kapağını monte edin 
(¬ Şekil 4.2, (2)).

 > Regleri elektrik beslemesine bağlayın.
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6  Devreye alma

i
 Devreye almak için ısıtma cihazlarının kılavuz-

larını dikkate alın.

 > Devreye alırken, reglerin ilk olarak otomatik bir sistem 
konfigürasyonu gerçekleştirmesine dikkat edin Bağlı 
olan tüm sistem bileşenleri ve ayrıca ısı üreticileriyle 
bağlantı kurulur ve otomatik olarak algılanır. 

Devreye alma adımları
Reglerin bağlı olan tüm sistem bileşenlerini ve ayrıca ısı 
üreticilerini algılayabilmesi ve tam bir sistem 
yapılandırması gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki 
adımları uygulamalısınız:

 > Isı üreticisini/ısı üreticilerini ve ayrıca tüm sistem 
bileşenlerini (örn. karıştırıcı modül VR 60) çalıştırın.

atmoVIT, atmoCRAFT, iroVIT, ecoVIT ile kombine 
edilmişse geçerli değildir: 

 > Pompa monte edilmiş ısıtma cihazlarındad.1 teşhis 
noktasını 
"–“ konumuna ayarlayarak doldurma pompası ek 
çalışma süresini azami değere getirin. 

Sadece kaskad sistemler için geçerlidir, atmoVIT, 
atmoCRAFT, iroVIT, ecoVIT ile kombine edilmişse 
geçerli değildir :

 > Isıtma cihazında d.2 teşhis noktasını 5 dakikaya ayar-
layarak azami brülör kapatma süresini ayarlayın.

 > d.14 teşhis noktası mevcut ise (ısıtma cihazı varyasyo-
nuna bağlı):
Isıtma cihazında d.14 teşhis noktasında ısıtma siste-
mine uygun olan ayarı yapılmamış bir pompa eğrisi 
seçin.

 6.1 Reglerin çalıştırılması

b
 Dikkat!
Donma nedeniyle meydana gelen hasarlar-
dan dolayı maddi zararlar!
Donmaya karşı koruma işlevi sadece regler 
devredeyse etkindir.

 > Donma tehlikesi bulunduğunda regleri hiç 
bir zaman kapatmayın.

 > Reglerin ana şalterini "I” konumuna getirin.

i
 Isıtma sisteminin dış sensörü bir DCF sinyali 

alamıyorsa reglerin açılmasından sonra saati 
ve tarihi tekrar ayarlamalısınız.

 > Zaman programlarının ve tatil programının doğru 
çalışması ve bir sonraki bakım tarihinin denetlene-
bilmesi için temel verilerinin doğru ayarlandığına emin 
olun. 

calor
1

Şekil 6.1 Regleri açma/kapama

Açıklamalar
1 Açma/kapama düğmesi.

 > Regleri açmak/kapatmak için düğmeye (1) basın.
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6.2 Otomatik  ilk çalıştırma

Regler çalıştırıldığında kurulum asistanı da otomatik 
olarak çalışır, sistem uyarlamasını analiz eder ve dil 
seçimi için A1 menüsünü gösterir (¬ Bölüm 7.4.1).

 > Dil ayarlarını A1 menüsünde kontrol edin ve gerekirse 
değiştirin (¬ Bölüm 7.4.1).

Isıtma sisteminin yapılandırılması
 > Sistem yapılandırmasını A4 menüsünde kontrol edin 

ve gerekirse değiştirin (¬ Bölüm 7.4.2).

Isıtma cihazlarının sayısının ve türünün ayarlanması 
(¬ Bölüm 7.4.2)

Kurulum asistanı A4
Sistem uyarlaması
Isıtma cihazı sayısı  1
Isıtma cihazları modül
Isıtma cihazlar 7-8-9

>seç

Ayarlanabilir
Parametre

Hatırlatma Ayarlama aralığı

Isıtma cihazı sayısı (Veri yolu modülü 
algılanmadıysa)

1 veya 2

Isıtma cihazları (sadece VR 31 
algılanmışsa)

1 kademe veya 2 
kademe

Isıtma cihazları Kadme 1-2 veya 
7, 8, 9

Tab. 6.1 Isıtma cihazının yapılandırılması

 > Sol ayar düğmesini  , A4 menüsü gösterilene kadar 
döndürün.

 > Otomatik sistem yapılandırması bağlı olan ısı üreticile-
rini ve bir kaskad sisteminde kademelerin sayısını oto-
matik olarak algılamıyorsa parametreleri manuel 
şekilde ayarlayın.

Önceliği ayarlayın

 > Sistem yapılandırmasını A5 menüsünde kontrol edin 
ve gerekirse değiştirin (¬ Bölüm 7.4.3).

Kurulum asistanı A5
Sistem uyarlaması
Öncelik  HAYIR

>seç

 > Sol ayar düğmesini  , A6 menüsü gösterilene kadar 
döndürün.

 > Gerekli tüm ayarları gerçekleştirin.

Isıtma devrelerinin kullanım türünün belirlenmesi 
(¬ Bölüm 7.4.4)

 > Isıtma devrelerinin kullanım türünü A5 menüsünde 
kontrol edin ve gerekirse değiştirin (¬ Bölüm 7.4.4).

Kurulum asistanı A6
Sistem uyarlaması
HK1  Brülör devri daimi
HK2 Karıştırıcı devre
HK3 Karıştırıcı devre

Boyler
Boyler dolum 
devri daimi

>seç

Ayarlanabilir
Parametre

Hatırlatma Ayarlama aralığı

HK1 Sabit devre, devre dışı 

HK1 otomatik sistem 
yapılandırması 
tarafından algılanır, 
Ayar değiştirilebilir

Sabit devre veya 
karıştırıcılı devre/sabit 
değer /dönş.sıc.yükselt./ 
boyler dolum devresi/
devre dışı 

Boyler Boyler dolum devresi, 
devre dışı

Tab. 6.2 Kullanım türü

 > Sol ayar düğmesini , A6 menüsü gösterilene kadar 
döndürün.

 > Kullanılmayan tüm devreleri devre dışı bırakın.
 > Bağlı olan ısıtma devrelerinin için ısıtma türünü ayar-

layın.
Bu ayara bağlı olarak her bir ısıtma devresi için tüm 
menülerde sadece seçilen ısıtma devresinin önemli olan 
değerler ve parametreler gösterilir.

 > A7 menüsünde (¬ Bölüm 7.4.4), tüm elemanların ve 
sensörlerin doğru bağlanmış olduğunu ve doğru 
çalıştığını kontrol edin.

Kurulum asistanı A7
Bileşenler  VRC 630
Sistem elemanı Kpalı
Sensorik VF1 60°C
Isı üreticisi Kpalı

> seç

 > Sol ayar düğmesini  , A7 menüsü gösterilene kadar 
döndürün.
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 > Bileşenler altında elemanların/sensörlerin testini için 
bağlı olan modülleri sırasıyla seçin.
 – Sistem bileşenleri altında doğrudan elemanları 

kumanda edersiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz: 
bir karıştırıcıyı AÇIK yönüne doğru hareket ettire-
bilir ve karıştırıcının doğru bağlanıp bağlanmadığını 
kontrol edebilirsiniz veya 
bir pompayı kumanda edebilir ve pompanın çalışıp 
çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

Sadece kumanda edilen eleman etkindir, diğer tüm 
elemanlar bu süre içerisinde "kapalıdır“.

 – Sensorik altında münferit bileşenlerin ölçüm değe-
rini okur ve sensörün beklenen değeri (sıcaklık, 
basınç, akış ...) verip vermediğini kontrol edersiniz. 

 > Isı üreticisi altında kaskad dahilindeki münferit ısıtma 
cihazlarını çalıştırır ve bileşenlerin kablo 
bağlantılarının çalışıp çalışmadığını kontrol edersiniz. 

 > Tüm ısıtma devrelerinin ve boylerlerin tamamen mev-
cut ve doğru parametre ayarı yapılmışsaA8 
menüsünde Kurulum tamamlandı mı? parametresini 
Evet ile onaylayın.

i
 A8 menüsü sadece ilk devreye alma esnasında 

gösterilir.

Sistem uyarlaması için ilave ayarlar gerekliyse:
 > Sol ayar düğmesini ,  8 menüsü gösterilene kadar 

döndürün.
 > Servis düzeyini serbest bırakmak için  8 menüsünde 

erişim kodunu girin.
Şimdi başka parametreleri kontrol ettiğinizde, ayar-
ladığınızda veya optimize ettiğinizde şuna dikkat edin:
 – Kumanda elemanlarına, kullanım konseptine, menü 

türlerine vs. ilişkin bilgileri 3. bölümde bulabilirsiniz.
 – Kullanıcı düzeyinde hangi parametreleri ayarlayabil-

diğiniz ve optimize edebildiğiniz bölüm 7.1'de açıklan-
mıştır. Bu parametrelerle ilgili bir genel bakışı ekte 
bulabilirsiniz (¬ Tab. 13.5).

 – Servis düzeyinde hangi parametreleri ayarlayabildiği-
niz ve optimize edebildiğiniz bölüm 7.3'de açıklan-
mıştır. Bu parametrelerle ilgili bir genel bakışı ekte 
bulabilirsiniz (¬ Tab. 13.4).

 6.3 Servis düzeyinin izinsiz erişime karşı 
korunması

b
 Dikkat!
Usulüne uygun olmayan değişiklikler nede-
niyle maddi hasar tehlikesi!
Yanlış ayarlanmış parametreler ısıtma siste-
minde maddi hasarlara neden olabilir.
Sadece Vaillant servis teknikeri servis 
düzeyindeki parametreleri ayarlayabilir.

 > İlk devreye almadan sonra servis düzeyini 
yetkisiz erişime karşı koruyan bir erişim 
kodu ayarlayın.

Kod düzeyi  8
Onaylamak
Kod numarası:

0 0 0 0
Standart kod:

1 0 0 0
>Rakamı ayarla

 8 menüsü işletici düzeyini kapatır. 

i
 Standart kod gösterildiğinde 1000 standart 

kodunun girilmesinden sonra servis düzeyini 
erişime açabilir ve sisteme özgü parametreleri 
değiştirebilirsiniz.

 > İlk kurulumdan sonra, standart kodun etkili olmaması 
için C11 menüsünde yeni bir erişim kodunu ayarlayın.

 > Kaydetmeden önce yeni erişim kodunu not alın.
Erişim kodu C11 menüsünde kaydedildiğinde standart 
kod  8 menüsünde artık gösterilmez. Servis sürekli 
olarak yetkisiz erişime karşı koruma altındadır.
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6.4   Veri aktarımı

Bir veri aktarımı sadece ısıtma sistemi dış sensör VRC 
DCF 
(¬ Tab. 1.1, Ürün no. ) ile donatılmışsa gerçekleşir.
Yerel durumlara göre tüm verilerin (dış sıcaklık, DCF, 
cihaz durumu vs.) güncellenmesi 15 dakikaya kadar süre-
bilir.
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7  Reglerin kullanımı

7.1 Kullanım özellikleri

7.1.1 Reglerin kullanımı

Her iki  ve  ayar düğmesi ile regleri kullanabilirsiniz:
Ayar düğmelerini (¬ Şekil 3.5, Poz. 2, 3) 
döndürdüğünüzde hissedilir şekilde sonraki pozisyona 
geçer. Bir diş atlama sizi menüde dönme yönüne bağlı 
olarak ileri veya geri atacaktır. Değer (adım uzunluğuna, 
değer alanına ve dönme yönüne bağlı olarak) parame-
trelerin ayar alanında arttırılır veya düşürülür.

Genel olarak  1 ile  7 arasındaki menüler için aşağıdaki 
kullanım adımları gereklidir:
 – Menüyü seçin (¬ Bölüm 7.1.2).
 – Parametreyi seçin ve işaretleyin (¬ Bölüm 7.1.3).
 – Parametreyi ayarlayın ve kaydedin (¬ Bölüm 7.1.4).

 Özel fonksiyonlar sadece temel göstergeden 
çağrılabildiği için, özel bir kullanım süreci mevcuttur 
(¬ Bölüm 7.7).

7.1.2    Menü seçimi

Tüm menüleri, gösterge ve ayar elemanlarını şekil 3.6 ve 
3.7'de bulabilirsiniz.
Tüm menüler sırayla düzenlenmiştir ve bu sırada 
açıklanırlar.

i
 Temel gösterge reglerin standart göstergesi-

dir. Regler kullanılmadığında bir süre sonra 
(asgari 15 dakika) temel göstergeyi gösterir. 

 > İstenilen menü gösterilene 
kadar sol ayar düğmesini  dön-
dürün.

7.1.3    Parametre seçimi ve işaretlenmesi

 > Sağ ayar düğmesini,  imleç  
değiştirmek istediğiniz parame-
treyi gösterene kadar çevirin 

 > Sağ ayar düğmesine  basın. 
Parametre işaretlendi ve ayarlana-
bilir.

7.1.4    Parametre değerlerinin ayarlanması

i
 Sadece bir tane işaretli parametreyi ayarlaya-

bilirsiniz (¬ Bölüm 7.1.3). 

 > Seçilen parametrenin değerini 
değiştirmek için sağ ayar 
düğmesini  döndürün.

 > Değiştirilen değeri kaydetmek 
için sağ ayar düğmesine  
basın. 

Belirli parametreleri nasıl ayarlayacağınız bölüm 7.2'ten 
itibaren açıklanmıştır (¬ Bölüm 7.2 ile 7.4 arası).

7.1.5  Özel fonksiyonların çağrılması

Özel fonksiyonlar sadece temel göstergeden 
çağrılabildiği için, özel bir kullanım süreci mevcuttur 
(¬ Bölüm 7.7).
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7.2   Kullanıcı düzeyinde parametrelerin 
ayarlanması ve düzenlenmesi

7.2.1  İşletim modunun ve istenilen oda sıcaklığının 
ayarlanması

a
 Tehlike!
Sıcak su nedeniyle haşlanma tehlikesi!
Sıcak su musluklarında 60 °C üzerinde 
sıcaklıklarda haşlanma tehlikesi mevcuttur. 
Küçük çocuklar veya yaşlı insanlar düşük 
ısılardan da etkilenebilirler.

 > Sıcaklığı, kimsenin etkilenmeyeceği şekilde seçin. 

 Temel gösterge reglerin standart göstergesidir. 
Kullanılmadığında ekran otomatik olarak tekrar temel 
göstergeyi gösterir. Temel göstergede işletim modlarını 
ve oda sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C
Oda sıcaklığı 22 °C
HK1  Isıtıyor 22 °C
HK2 Eko 20 °C
HK3 Oto 22 °C
Boyler Oto 60 °C

VRC 630

Haftanın günü, tarih, saat temel verilerini  1 menü-
sünde ayarlayabilirsiniz. Dış sıcaklık, dış sensörü 
tarafından ölçülür ve reglere aktarılır. Oda sıcaklığı etkin 
olduğunda ölçülen oda sıcaklığı ekranın ikinci satırında 
gösterilir.

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

HK1, HK2, HK3 Isıtma devreleri için işletim modu (¬ Bölüm 3.3).
 – tatil işlevi etkinleştirilmişse Tatil gösterir

Oto, Eko, 
gece, ısıtıyor, 
Kpalı 

Oto

Boyler Sıcak su boyleri için işletim modu (¬ Bölüm 3.3).
 – tatil işlevi etkinleştirilmişse Tatil gösterir

Oto, açık, 
Kpalı

Oto

İstenilen oda 
sıcaklığı

Isı ihtiyacının karşılanacağı şekilde oda sıcaklığını seçin. Bu şekilde 
kullanıcı enerji ve maddi tasarruf yapabilir.
Isıtma sistemi tüm zaman dilimlerinde yeni istenilen oda 
sıcaklığına ayarlanır:
 – bir zaman dilimi dahilinde istenilen değeri değiştirdiyseniz 

hemen,
 – İstenilen değeri bir zaman dilimi dışında ayarladıysanız sonraki 

zaman diliminin başlamasıyla.

5 °C ... 30 °C 20 °C

Ayarlanan sıcaklık Sıcak su boylerinin ayarlanan sıcaklığı 35 °C ... 70 °C 60 °C

Tab. 7.1 İşletim modları ve istenilen sıcaklıklar
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7.2.2 Menü 1:  Temel verilerin ayarlanması

i
 Isıtma sisteminizin dış sensörü bir DCF sinyali 

alamadığında temel verileri gerektiğinde 
manuel ayarlamalısınız.

 > Zaman programlarının ve tatil programının doğru 
çalışması ve bir sonraki bakım tarihinin denetlene-
bilmesi için temel verilerinin doğru ayarlandığına emin 
olun. 

i
 Bu ayarlamalar bağlı olan tüm sistem bileşen-

lerine etki eder. 

Ana veriler  1

Tarih 02 . 12 . 09
Gün Çr
Saat 14 : 08
Yaz/Kış konumu Kpalı
> Günün ayarlanması

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

Tarih  – güncel günün tarihi; 
 – örn. tatil programını ve bakım tarihini kontrol ettiğinden 

önemlidir
 – gün, ay ve yıl parametrelerinden meydana gelir
 > Gün için ayar aralığı aya bağlı olduğundan önce ayı girin.

01.01.00 ... 31.12.99 01.01.07

Gün  – güncel haftanın günü Pt... Pa. Pt
Saat  – güncel saat

 – Dış sensör VRC DCF sinyali monte edilmişse saat otoma-
tik olarak ayarlanır.

 – zaman programları kontrol edildiğinden önemli
 – saat 2 parametreden meydana gelir (ss:dd)
 > DCF alımı mümkün değilse her iki parametreyi ayarlayın.

00:00 ... 23:59

Yaz/Kış konumu  – Isıtma sistemi dış sensör VRC DCF (¬ Tab 1.1) ile 
donatılmışsa yaz ve kış saati arasında geçişinin etkinleşti-
rilmesine gerek yoktur. Yaz ve kış saati arasındaki geçiş 
otomatik olarak gerçekleşir.

 – Parametreyi Yaz/Kış konumu = Oto olarak ayar-
ladığınızda dış sensör DCF alımına sahip olmamasına 
rağmen regler otomatik olarak yaz ve kış saati arasında 
geçiş yapabilir.

Oto, Kpalı Kpalı

Tab. 7.2 Ana veriler 
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7.2.3 Menü 3:   Zaman diliminin ayarlanması

 3 Zaman programları menüsünde ısıtma devreleri, 
sıcak su boylerleri ve resirkülasyon pompaları için 
zaman dilimleri ayarlayabilirsiniz.
Gün veya blok başına (örn. Pt.-Cu.) üç zaman dilimi 
(Başlangıç saati ile Bitiş Saati) ayarlayabilirsiniz. 
Zaman programları için fabrika ayarı
 Pt. – Cu.  saat 5:30 - 22:00
 Ct. saat  7:00 - 23:30
 Pa.  saat 7:00 - 23:30
Bir zaman dilimi dahilinde ısıtılır. Ayarlama
İstenilen oda sıcaklığına göre gerçekleşir. Zaman dilim-
lerinin dışında ısıtma sistemi oda sıcaklığını gece konum 
sıcaklığına (¬ Menü 5) düşürür.
Zaman programları için ekranda sağ üstte  3 ile göste-
rilen ekran satırları sıraları vardır. Ekranın 1. satırında, 
zaman programının (örn. HK1, sıcak su, sirkülâsyon 
pompası) ne için geçerli olduğu gösterilir Ekranın 2. 
satırında her zaman Zaman programları yazar.

HK1  3
Zaman programları
Pt.-Cu.
1  6:00 –  9:30  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Tüm günlerin seçimi

ayarlanabilir 
parametre-
ler

Açıklama Ayar aralığı Fabrikasyon ayarlar

1  – birinci zaman dilimi (en erken başlangıç: 
00:00)

00:00 - 24:00 devreye (kalorifer/sıcak su) ve haftanın 
gününe bağlı:
Pt.– Cu. saat 5:30 – 22:00
Ct.  saat 7:00 – 23:30
Pa. saat 7:00 – 23:30

2  – ikinci zaman dilimi
3  – üçüncü zaman dilimi (en geç bitiş: 24:00)

Tab. 7.3 Zaman dilimi

HK1  3
Zaman programları
Pt.-Cu.
1  ––:––    –    ––:––  
2 16:30 – 21:30  
3  : –  :  
> Tüm günlerin seçimi

 

Bir blok dahilinde (örn. Pt-Cu) bir gün için (örn. Çr) farklı 
bir zaman dilimi programlanması durumunda Pt-Cu --:-- 
bloğu için gösterilir. Bu durumda her bir gün için zaman 
dilimlerini ayarlamalısınız.
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7.2.4 Menü 4:  Tatil programının yapılması

 4 menüsünde regler ve buna bağlı tüm sistem bileşen-
leri için şunları ayarlayabilirsiniz:
 – Başlangıç ve bitiş tarihli iki tatil zaman dilimi, 
 – istediğiniz gece konum sıcaklığını, yani önceden belir-

lenmiş zaman programına bağlı olmadan evde bulun-
ulmadığı süre içinde ısıtma sisteminin ayarlanmasını 
istediğiniz değeri ayarlayabilirsiniz. 

Ayarlanmış bir tatil zaman dilimi başladığında tatil pro-
gramı otomatik olarak başlar. Tatil zaman diliminin sona 
ermesinden sonra tatil programı otomatik olarak son-
lanır. Isıtma sistemi tekrar daha önce ayarlanmış 
parametrelere ve seçilen işletim moduna göre çalıştırılır. 

i
 Tatil programının etkinleştirilmesi sadece Oto 

ve Eko işletim modlarında mümkündür. 
Bağlanmış olan boyler dolum devresi veya 
resirkülasyon pompası devresi tatil programı 
süresince Kapalı işletim moduna geçer.

 Tatil programının yapılması  4
Tüm sistem için
Zaman dilimleri

1 30. 02. 09   –   20. 03. 09
2 05. 05. 09   –   22. 05. 09

Ayarlanan sıcaklık 15°C
> Başlangıç gününü ayarlama

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

1  – 1. uzun süre evde bulunulmadığındaki zaman dilimi (örn. tatil)
 – 2. uzun süre evde bulunulmadığındaki zaman dilimi (örn. tatil)
 – Her tarih 3 parametreden meydana gelir (Gün, Ay, Yıl)
 > Ayar alanı Gün aya bağlı olduğu için ilk önce ayı ayarlayın.
 > Ardından günü ve yılı ayarlayın.
 > Başlangıç ve bitiş tarihini ayarlayın.

Güncel tarih ayarlanmış zaman aralığına ulaşmazsa tatil programı 
etkindir. Temel göstergede işletim modunun yerine ayarlanmış 
zaman dilimi için Tatil gösterilir.

01.01.00 ... 
31.12.99

01.01.07 ... 
01.01.072

Ayarlanan sıcaklık  – Ayarlanmış zaman dilimleri esnasında oda sıcaklığı otomatik olarak 
ayarlanmış sıcaklığa düşürülür. 

 > Evde bulunulmadığı sürede istediğiniz sıcaklığı ayarlayın. 
 > Donmaya karşı koruma bilgilerini dikkate alın (¬ Bölüm 3.4).

5 °C ... 30 °C 15 °C

Tab. 7.4 Tatil programı 
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7.2.5 Menü 5:  Gece konum sıc., ısıtma eğrisinin ve 
  sıcak su ısısının (  Ayarl.Boyler sıcakl.) 
ayarlanması

 5 menüsünde gece konum sıcaklığını, ısıtma eğrisini 
ve sıcak su ısısını ayarlarsınız.

  Gece konum sıc. ve  Isı eğrisinin ayarlanması 

HK1  5
Parametre
 Gece konum sıc.  15°C
 Isı eğrisi 1,2

>İstenilen oda sıc. seçimi

ayarlanabilir 
parametreler Açıklama Ayar aralığı

Fabrika-
syon aya-
rlar

Gece konum sıc.  – Gece konumu süresinde kaloriferin ayarlandığı 
(örn. geceleri) sıcaklık 

 – her ısıtma devresi için ayrı olarak ayarlanabilir

5 °C ... 30 °C 15 °C

Isıtma eğrisi  – Isıtma eğrisi dış sıcaklık ve gidiş suyu ısısı arasındaki ilişkiyi 
gösterir.

Gidiş suyu sıcaklığı

Dış sıcaklık °C cinsinden

°C cinsinden
90

80

70

60

50

40

30

20
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0
Isı eğrisi

1.2

1.0

0.6

0.2

(¬ Bölüm 3.4).
 – Ayarlama her ısıtma devresi için ayrı ayrı gerçekleşir 
 – Doğru ısıtma eğrisinin seçimi ısıtma sistemine bağlıdır. Çok yüksek 

seçilmiş bir ısıtma eğrisinin anlamı ısıtma sisteminde çok yüksek 
sıcaklıklar ve bundan doğan daha yüksek enerji tüketimidir.

 – Eğer ısıtma eğrisi çok düşük seçilmişse istenilen sıcaklık seviye-
sine ulaşılması çok uzun sürecektir, hatta hiç ulaşılamayacaktır.

0,1 ... 4,0 1,2

Tab. 7.5 Gece konum sıc. ve ısıtma eğrisi 

 > Kullanıcıyı en uygun ayarlar hakkında bilgilendirin  .
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  Ayarl.Boyler sıcakl. (  Sıcak su ısısı) ayarlanması
Sıcak su ısısı için istenilen değeri şu şekilde ayarlayabi-
lirsiniz:
 – Temel göstergede boyler için sıcaklık (¬ Bölüm 7.2.5) 

veya
 –  5 menüsünde  Ayarl.Boyler sıcakl. için parametre-

sini ayarlayın.

a
 Tehlike!
Sıcak su nedeniyle haşlanma tehlikesi!
Sıcak su musluklarında 60 °C üzerinde 
sıcaklıklarda haşlanma tehlikesi mevcuttur. 
Küçük çocuklar veya yaşlı insanlar düşük 
ısılardan da etkilenebilirler.

 > Sıcaklığı, kimsenin etkilenmeyeceği şekilde 
seçin.

Sıcak su konumu  5
Parametre

 Ayarl.Boyler sıcakl.  60°C

> İstenilen sıcaklık seçimi

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

Ayarl.Boyler sıcakl.  – Sıcak su ısısı
 > Kullanıcı için ısı ihtiyacı karşılanacak şekilde sıcak su için 

ayarlanan boyler sıcaklığını seçin. Bu şekilde kullanıcı enerji 
ve masraftan tasarruf yapabilir.

35 °C ... 70 °C 60 °C

Tab. 7.6 Ayarlanan boyler sıcaklığı
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7.2.6 Menü 7:  İsim değiştirme

Regleri devreye alırken sadece ısıtma devrelerinin ve 
sıcak su boylerinin fabrikada ayarlanan isimlerini göste-
rir.
Kullanıcının ısıtma sistemi üzerinde daha iyi bir bilgiye 
sahip olması için  7 menüsünde fabrikada ayarlanmış 
ısıtma devrelerinin isimlerini değiştirebilirsiniz. 

İsim  7
değiştirme
HK1 : HK1
HK2 : HK2
HK3   HK3

> seç

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

HK1  – Isıtma devresinin ismi azami 10 haneli
A ... Z, 0 ... 9
boşluk

HK1
HK2 ... HK15

Tab. 7.7 İsimlerin değiştirilmesi

i
 Değiştirilen isimler otomatik olarak kaydedilir 

ve ilgili menülerde gösterilir.

i
 Her zaman sadece 1 karakter 
değiştirebilirsiniz. 

 > Tüm ismi değiştirmek istiyorsanız her karakteri tek 
tek değiştirmeli veya karakter eklemelisiniz. 

 > İsmin sonundaki karekteri silmek istediğinizde fazlalık 
karakterin üzerine boşluk girmelisiniz. 

Regler yeni ismi kaydeder ve bunu tüm menülerde 
gösterir.

Uzun süre kullanılmadığında tekrar temel gösterge 
gösterilir.

Sonuç şu şekilde olabilir:

İsim  7
değiştirme
HK1 : Kat 1
HK2 :   Banyo
HK3   HK3

> seç
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7.2.7 Menü 7:  Servis düzeyine giriş

Servis düzeyi için erişim kodu
 – Servis düzeyi hatalı ayarlamalara karşı korunur ve 

ancak şifrenin doğru girilmesi ile 60 dakikalığına ser-
best bırakılır.

Kod düzeyi  8
Onaylamak
Kod numarası:

0 0 0 0
Standart kod:

1 0 0 0
>Rakamı ayarla

Erişim kodu devreye alma esnasında değiştirilmelidir (¬ 
Bölüm 6.3). Sonra erişim kodu yeniden C11 menüsünde 
değiştirilebilir.

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrika
ayarı

Kod numarası  – Erişim kodu, birbirine bağlı olmadan ayarlanabilen dört 
rakamdan oluşur.

 – Bir kod numarası girilmezse servis düzeyinde parametreler 
ayarlanamaz.

 > Sisteme özgü parametrelerin yetkisiz değişime karşı korumak 
için erişim kodunu mümkünse devreye alma esnasında C11 
menüsünde ayarlayın.

0000 ... 9999 0000

Standart kod:  – ayarlanamaz

 – Standart kod ile erişim kodu değiştirilene kadar servis 
düzeyini etkinleştirebilirsiniz (¬ C11 menüsü).

 – Yeni bir erişim kodu girildikten sonra standart kod  8 
menüsünde gösterilmez. 

1000

Tab. 7.8 Servis düzeyine giriş
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7.3   Servis düzeyinde parametrelerin ayarlanması 
ve düzenlenmesi

Sistem parametrelerini servis düzeyinden ayarlayabilir-
siniz. Ayrıca buradan değişik sistem değerleri 
çağrılabilir. Servis düzeyi bir erişim kodu ile hatalı ayar-
lamalara karşı korunur ve erişim kodunun doğru 
girilmesi ile 60 dakikalığına serbest bırakılır.
Servis düzeyine, sol ayar düğmesini  C1 menüsüne 
gelene kadar döndürerek ulaşabilirsiniz.

 > İleride sisteme özgü parametreleri değiştirmek için 
erişim kodunu girin. 

Eğer bir erişim kodu girmezseniz takip eden menülerdeki 
parametreleri düğmelere  bir kere basarak görebilir 
ancak değiştirilemez.

Seri olarak 1 0 0 0 erişim kodu kaydedilmiştir, C1 menü-
sünde erişim kodunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.
Servis düzeyinin kullanımı kullanıcı düzeyinin kullanımı 
ile aynı şekilde yapılır. Parametrelerin seçimi, aynı 
şekilde ayar düğmesini  döndürülerek ve basılarak 
gerçekleşir. Erişilebilen tüm menüler ve bunların para-
metrelerini ekteki "Servis düzeyindeki ayarlar“ ve 
"Kurulum asistanındaki ayarlar“ tablolarından edinebilir-
siniz.

Bunun dışında servis düzeyindeki manuel işletimi üzerin-
den tüm sensörler, pompalar ve karıştırıcılar işlevsellik 
bakımından kontrol edilebilirler.

Aşağıdaki tablolarda erişilebilen menülerin servis düzey-
leri listelenmiş ve parametreler veya gösterge değerleri 
gösterilmiştir.
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7.3.1 Menü C2: HK1...HK15 için parametrelerin 
ayarlanması

b 
Dikkat!
Yerden ısıtma olduğunda yüksek gidiş suyu 
sıcaklığı nedeniyle maddi hasar tehlikesi!
Yerden ısıtma olduğunda 40 °C üzerindeki 
gidiş suyu ısısı maddi hasara neden olabilir.

 > Yer ısıtması olduğunda gidiş suyu sıcaklığını 
40 °C üzerine ayarlamayın.

C2 menüsünde her bir ısıtma devresinin parametrelerini 
ayarlarsınız. 
Isıtma sistemi için azami 15 ısıtma devresi 
yapılandırılabilir. 
Kurulum asistanında (¬ Menü A6) bağlı olan tüm ısıtma 
devrelerini kullanımınıza uygun olarak 
yapılandırabilirsiniz. Konfigürasyon ile ekranlarda 
sadece seçilen ısıtma devrelerinin kullanım türü için 
önemli olan değerler ve parametreler gösterilir.  

 Kullanım türü: 

HK1 
 – Isıtma devresi/devre dışı

Karıştırıcılı devre
 – Isıtma devresi/karıştırıcılı devre (karıştırıcılı devre 

olarak yer veya radyatör devresi), 
 – Sabit değer (yani karıştırıcılı devre sabit değere ayar-

lanır), 
 – Dönüş suyu sıcaklığının yükseltilmesi (konvansiyonel 

ısı üreticilerinde ve büyük su içerikli tesisatlarda uzun 
süre yoğuşma noktasının altında kalınması nedeniyle 
ısıtma cihazını aşınmaya karşı koruma amaçlı),

 – Boyler dolum devresi 
 – aşağıdakilerin olması için bir ısıtma sirkülâsyonuna 

gerek olmadığında devre dışı:
 – göstergedeki parametrelerin karartılması için,
 – devre için kalorifer gidiş itibari ısısı hesaplan-

madığında.

Boyler
 – Boyler dolum devresi/devre dışı

C2 menüsü için örnekler

HK1 C2
Parametre
Tür:       Brülör devri 
daimi
Gece konum sıc.  15°C
Isı eğrisi 1,2
AT Kapatma sınırı 21°C
>İstenilen oda sıc. seçimi

HK2 ... HK15 C2
Parametre
Tür:       Sabit değer
Sabit değer gün  65°C
Sabit değer gece 65°C
AT Kapatma sınırı 20°C
>İstenilen oda sıc. seçimi

HK2 ... HK15 C2
Parametre
Tür:       Karıştırıcı 
devre
Gece konum sıc.  15°C
Isı eğrisi 0,90
AT Kapatma sınırı 20°C
>İstenilen oda sıc. seçimi

HK2 ... HK15 C2
Parametre
Tür:       Boyler dolum devri 
daimi
Boyler GERÇEK 56°C
Doldurma pompası 
durumu

Kpalı

HK2 ... HK15 C2
Parametre
Tür:       Dönş.sıc.yük-
selt.
Dönüş suyu sıcaklığı  30°C
Mevc.Dönş su sıcak. 25°C

> Dönüş suyu sıcaklığını seç

C2 menüsünde bir çok parametre bulunmaktadır. 
Sadece tek bir ekranda gösterilemezler.

 > Diğer parametrelere bakmak için sol ayarlayıcıyı dön-
dürün.
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ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı Fabrikasyon 
ayarlar

 Gece konumu 
sıcaklığı

 – Düşük ısı ihtiyacı (örn. geceleri) olduğunda kaloriferin düşürü-
leceği sıcaklık.

5 ... 30 °C 15 °C

 Isıtma eğrisi  – Isıtma eğrisindeki temel ayarlar ısıtma sisteminin kurulumunda 
gerçekleşir.

 – Isıtma eğrisinde yapılan ayarlar oda sıcaklığının kullanıcı istek-
lerine göre ayarlanması için yeterli olmazsa ısıtma eğrisini 
uyarlayabilirsiniz.

0,1 ... 4 1,2

 AT Kapatma sınırı  – İhtiyaca bağlı olarak ısıtma devresinin otomatik olarak 
kapatıldığı dış sıcaklığın değeri (otomatik yaz kapatması).

 – her ısıtma devresi için ayrı ayarlanabilir. 
 – İstenilen oda sıcaklığı temel göstergede değiştirilirse AT 

kapatma sınırı da gerekirse değiştirilmelidir (ayarlanan oda 
sıcaklığından en az 1 °C daha yüksek).

5 ... 50 °C 21 °C

 Minimum sıcaklık  – asgari gidiş suyu ısısı 15 ... 90 °C 15 °C

 Azami sıcaklık  – maks. Ön besleme sıcaklığı 15 ... 90 °C ısıtma dev-
resi için 
90 °C
aksi 
durumda 
75 °C

 Maksimum önceden 
ısıtma

 – birinci zaman dilimi başlarken istenilen oda sıcaklığına ulaşıl-
ması için birinci zaman diliminden önce ısıtma devresinin aktif 
hale gelmesini sağlar

 – sadece günün birinci ısıtma dilimi için mümkündür 
 – Isıtmanın başlangıcı AT dış sıcaklığa bağlı olarak tespit edilir:

 – AT  –20 °C : ayarlanmış olan ön ısıtma süresi
 – AT  +20 °C : ön ısıtma süresi yok

 – Bu iki değer arasında ön ısıtma süresinin hesaplanması için 
doğrusal bir hesaplama gerçekleşir.

 – Ön ısıtma çalıştırılmışsa ancak birinci zaman diliminin başla-
masıyla sonlandırılır (eğer bu arada dış sıcaklık yükselirse son-
landırma yapılmaz).

0 ... 300 dak. 0

Tab. 7.9 Menü C2'de ayarlanabilir parametreler
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Ayarlanabilir 
Parametreler

Açıklama Ayar aralığı Fabrika 
ayarı

 Oda sıcklğna.uyar-
lama

 – Koşul: Regler duvar montajına takılı veya uzaktan kumanda cihazı VR 
90 bağlı olmalıdır

 – Sıcaklık sensörünün reglerde veya uzaktan kumanda cihazında kullanıp 
kullanmadığınızı belirler. 

 – yok
 – Sıcaklık sensörü ayarlama için kullanılmaz

 – etkin
 – Monte edilmiş sıcaklık sensörü referans odasındaki güncel oda 

sıcaklığını ölçer. Bu değer İstenilen oda sıcaklığı ile karşılaştırılır ve 
bir farklılıkta (istenilen oda sıcaklığına göre) ısıtma sistemini aktif 
yapar.

Etkili istenilen oda sıcaklığı = istenilen oda sıcaklığı + (istenilen oda 
sıcaklığı - ölçülen oda sıcaklığı) 
İstenilen istenilen oda sıcaklığının yerine ayarlama için etkili oda 
sıcaklığı kullanılır.

 – Termostat
 – Etkin gibi, ancak ölçülen oda sıcaklığı istenilen oda sıcaklığından + 

3/16°C daha büyük ise ayrıca ısıtma devresi kapatılır
Oda sıcaklığı tekrar istenilen oda sıcaklığının altına 4/16°C düşerse 
ısıtma devresi tekrar çalıştırılır.

 – Oda sıcaklığı etkin kullanımı itina ile seçilmiş bir ısıtma eğrisinin 
seçimi ile birlikte ısıtma sisteminin mükemmel bir şekilde ayarlan-
masını sağlar.

yok/
etkin/
Termostat

yok

 Uzaktan kumanda  – bir uzaktan kumandanın yapılandırılmış olup olmadığını gösterir
 – ayarlanamaz

Evet/
Hayır

–

 Ayarl.Gidş.su sıcak  – regler tarafından, ısıtma devresinin önceden ayarlanan parametre baz 
alınarak hesaplanan gidiş suyu ısısını gösterir.

– –

 Mevc.Gidş.su sıcakl.  – Isıtma devresinin gerçek gidiş suyu ısısını gösterir – –

Sabit değer gün  – Karıştırıcılı devre Gün sabit değerine ayarlanır 5 ... 90 °C 65 °C

Sabit değer gece  – Karıştırıcılı devre Gece sabit değerine ayarlanır 5 ... 90 °C 65 °C

 Pompa bekleme 
süresi

 – Her 15 dakikada bir devre için ölçülen gidiş suyu ısısı hesaplanan değe-
rinin 2K üzerinde olup olmadığı kontrol edilir. Bu üç kez arka arkaya 
meydana gelirse ilgili devrenin pompası ayarlanmış süre boyunca 
kapatılır. Karıştırıcı güncel konumunda kalır

0 ... 30 
dak.

0 dak

 Boyler GERÇEK  – güncel boyler sıcaklığını (sıcak su ısısı) gösterir; (ayarlanamaz)

Doldurma pompası 
durumu

 – Doldurma pompasının durumu (ayarlanamaz) Çalış/
Kpalı

 Kalorifer dönüş 
suyu sıcaklığı

 – Dönüş suyu sıcaklığı ayarı olarak karıştırıcılı devre için ayarlanan 
sıcaklık

15 ... 60 °C 30 °C

 Mevc.Dönş su sıcak.  – ölçülen dönüş suyu sıcaklığı

Tab. 7.9 C2 menüsünde ayarlanabilir parametreler (devamı)
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Her ısıtma devresi için regler son olarak bir bilgilendirme ekranını gösterir. Bu ekranda gidiş suyu ısısının istenilen 
ve gerçek değerleri ve pompanın durumu gösterilir. 

Örnek  HK1 için bilgilendirme ekranı:

HK1 C2
Bilgi
Ayarl.Gidş.su sıcak 90°C
Mevc.Gidş.su sıcakl. 50°C
Pompa konumları Açık

Açık

Bilgi Açıklama

Ayarl.Gidş.su sıcak  – ayarlanan gidiş suyu ısısını gösterir

Mevc.Gidş.su sıcakl.  – güncel ölçülen gidiş suyu ısısını gösterir 

Pompa konumları  – pompanın açık/kapalı (Çalış/Kpalı) olduğunu belirtir

Karıştırıcı konumlr  – karıştırıcının hareket ettirilip ettirilmediğini ve hangi yöne hareket ettirildiğini gösterir 
(Kpalı/Çalış/Kpalı)

Tab. 7.10 HK1 için gösterilen bilgiler

7.3.2 Menü C3

C3 menüsü bir bilgilendirme menüsüdür ve güncel boyler sıcaklığını ve doldurma ve resirkülasyon pompasının duru-
munu gösterir. 
Ayarlama yapamazsınız.

Sıcak su konumu C3
Bilgi
Mevc.Boyler sıcakl. 56°C
Doldurma pompası 
durumu

Kpalı

Resirkülasyon pompa Açık

Bilgi Açıklama

Mevc.Boyler sıcakl.  – güncel ölçülen boyler sıcaklığını gösterir 

Doldurma pompası 
durumu

 – doldurma pompasının açık/kapalı (Çalış/kpalı) olduğunu gösterir

Resirkülasyon pompa  – resirkülasyon pompasının açık/kapalı (Çalış/kpalı) olduğunu gösterir

Tab. 7.11 Sıcak su boyleri için gösterilen bilgiler
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7.3.3 Menü C4: Boyler devresi için parametrelerin 
ayarlanması

a
 Tehlike!
Sıcak su nedeniyle haşlanma tehlikesi!
Sıcak su musluklarında 60 °C üzerinde 
sıcaklıklarda haşlanma tehlikesi mevcuttur. 
Küçük çocuklar veya yaşlı insanlar düşük 
ısılardan da etkilenebilirler. Lejyonere karşı 
koruma işlevi etkinleştirildiğinde sıcak su boy-
leri en az bir saat için 65 °C  üstünde ısıtılır.

 > Lejyoner önleme işlevinin etkin olduğunu 
kullanıcıya bildirin.

Boyler dolum devri daimi C4
Parametre
Dldrm.pomp.çl.dv.et  5 dak
Paralel yükleme Kpalı

> Zaman süresinin ayarlanması

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı Fabrikasyon 
ayarlar

 Doldurma 
pompasının 
çalışmaya devam 
etmesi
(doldurma 
pompası ek 
çalışması VIH-RL 
ile bağlantılı değil)

 – Isıtma cihazının durmasından sonra boyler pompasının çalışmaya 
devam etme süresi başlar. Yüksek gidiş suyu ısısı  pompanın ek 
çalışması sayesinde büyük ölçüde boylere aktarmaktır.

 – Boyler dolumu sonlandığında (sıcak su ısısına ulaşıldı) ısıtma cihaz 
kapanır. Boyler doldurma pompasının çalışması başlar ve otoma-
tik olarak ayarlanmış süreden sonra kendisini kapatır.  

0 ... 15 dak. 5 dak

 Paralel yükleme  – Paralel yükleme bağlı olan tüm karıştırıcılı devreler için geçerlidir.
 – Paralel yükleme etkin ise boyler ısıtması esnasında karıştırıcılı 

devrelerin beslemesi çalışmaya devam eder. Bunun anlamı şudur: 
İlgili ısıtma devrelerinde ısıtma ihtiyacı olduğu sürece karıştırıcılı 
devrelerdeki pompalar kapatılmaz. 

 – HK1 bir boyler dolumunda her zaman kapatılır.
 – Sistemin kalorifer gidiş sıcaklığı tüm devrelerin en yüksek kalorifer 

gidiş sıcaklığına denktir. 
Örn. bir sabit değer devresi 90 °C ile boyler dolumu esnasında 
etkin ise kalorifer gidiş sıcaklığı da 90 °C'dir.

Kpalı/Çalış Kpalı

Tab. 7.12 Menü C4'te ayarlanabilir parametreler
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ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı Fabrikasyon 
ayarlar

 Bakteri olşm.
önleme

 – Lejyonere karşı koruma işlevi sadece genel olarak tüm boyler 
dolum devreleri daimleri için etkinleştirilebilir. 

 – Lejyonere karşı koruma işlevi etkin ise ilgili boylerlerin ve ilgili 
sıcak su hatları ayarlanmış zamana göre 70 °C'lik bir sıcaklığa 
ısıtılır. Bunun için ilgili ayarlanan boyler sıcaklık değeri otomatik 
olarak 70 °C'ye (5 K–çalışma aralığı ile) arttırılır. İlgili sirkülâsyon 
pompası devreye alınır. 

 – İşlev, boyler sensörü 60 dakikadan daha uzun bir süre için 
60 °C'lik bir sıcaklık algılarsa veya 90 dakikalık bir sürenin geçme-
sinin ardından otomatik olarak sonlandırılır (aynı anda musluktan 
su akıtılması halinde, bu işlevin "aktif kalmasını" önlemek için).

Temel ayar = Kpalı anlamı şudur: 
Lejyonere karşı koruma işlevi (haşlanma tehlikesi nedeniyle).

Kapalı, Pt., 
Sa, Çr.,Pr., 
Cu., Ct., Pz., 
Pt-Pa

Kpalı

 Lejyoner önleme 
başlangıcı

 – Ayarlanmış zamana ulaşıldığında lejyoner önleme otomatik olarak 
başlar.

 > Haşlanmaları önlemek için kullanıcıyla beraber lejyoner önleme 
için uygun bir zaman dilimi belirleyin.

00:00 ... 
23:50

4:00

Tab. 7.12 C4 menüsünde ayarlanabilir parametreler (devamı)
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7.3.4 Menü C7: Tüm sistem için parametrelerin 
ayarlanması

C7 menüsünde, ısıtma sisteminin en uygun işletimini 
sağlayan genel parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Tüm sistem C7
Parametre
Maks. önceden 
kapatma

 15 dak

Donma koru.gecikm. 1 saat
AT Sürekli ısıtma Kpalı
Sıcaklık arttırımı  0K
> Azami sürenin ayarlanması

Ayarlanabilir 
Parametreler

Açıklama Ayar aralığı Fabrikasyon 
ayarlar

 Maks. önceden 
kapatma

 – Maks. önceden kapatma , belirlenmiş bir gece konumundan 
hemen önce ısıtma sisteminin gereksiz ısınmasını önler. 

 – Regler gerçek zaman dilimini dış sıcaklığa bağlı olarak hesaplar. 
 > Burada kullanıcı tarafından ayarlanmış azami zaman dilimini ayar-

layın. 
 – Dış sıcaklık -20 °C olduğunda önceden kapatma gerçekleşmez. 
 – Dış sıcaklık +20 °C olduğunda ayarlanmış maks önceden kapatma 

etkin olur. 
 – -20 °C ... +20 °C arasındaki dış sıcaklıklarda regler -20 °C ... +20 °C 

arasındaki bir doğrusal akışa denk 
gelen bir değer hesaplar.

0 ... 120 dak 15 dak

 Donmaya karşı 
koruma gecikmesi

 – Donmaya karşı koruma işlevi Kapalı, Eko (programlanmış zaman 
dilimlerinin dışında) işletim modlarında ısıtma sistemindeki genel 
tüm ısıtma devreleri için donmaya karşı korumayı sağlar.

 – Dış sıcaklık 3 °C'nin altında kaldığında istenilen oda sıcaklığı ayar-
lanmış gece konum sıcaklığına getirilir. Sirkülasyon pompası 
devreye alınır.

 – Bir gecikme süresi ayarladığınızda donmaya karşı koruma işlevi bu 
zaman diliminde ertelenir
(ayar aralığı 0 - 23 saat).

 – Ölçülen oda sıcaklığı ayarlanmış gece konum sıcaklığından düşükse 
donmaya karşı koruma etkinleştirilir (ölçülen dış sıcaklığa bağlı 
olmadan).

0 ... 23 saat 1 s

Tab. 7.13 Menü C7'de ayarlanabilir parametreler
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ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar 

 AT Sürekli ısıtma  – Programlanmış zaman dilimi dışında düzenli olarak ısıtma devrele-
rinin, istenilen oda sıcaklığı/ısıtma eğrisi ile sürekli ısıtıldığı dış 
sıcaklık. 

 – Gece konumu veya tamamen kapatma sadece ayarlanmış sıcaklığa 
ulaşıldığında veya altında kalındığında gerçekleşir.

Kpalı/
-25 ... 10 °C

Kpalı

 Sıcaklık 
arttırımı

 – tüm karıştırıcılı devreler için:
 – sabit karışımlı karıştırıcılı devrelerin sıcaklığı çok hızlı düşmesine 

rağmen sabit karışımlı karıştırıcılı devrelerin sabah ısıtma işleti-
minde istenilen değere (itibari değerdeki üretici ısısı da) ulaşıl-
masını sağlar,

 – karıştırıcının işletilmesi için en iyi ayar aralığını sağlar,
(Stabil bir işletim ancak, karıştırıcı sadece nadir durumlarda "Açık" 
tahdidine gitmesi gerekiyorsa mümkündür, bu sayede daha yüksek 
bir ayaralama oranı sağlanmış olur)

 – Bu nedenden dolayı tüm ısıtma devreleri için bir kazan sıcaklığı 
yükseltmesi ayarlayabilirsiniz. Kazan sıcaklığı yükseltmesi güncel 
ısıtma devrelerinin sıcaklığını ayarlanmış olan değere yükseltir.

0 ... 15 K 0K

Tab. 7.13 C7 menüsünde ayarlanabilir parametreler (devamı)

7.3.5 Menü C8: Minimum sıcaklığın ayarlanması

Isı üreticisi C8
Parametre
Kazan çalışma sınırı 8K
Minimum sıcaklık 15°C
Boylerin başlama gücü 1

> Sıcaklığı seç
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ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı Fabrika-
syon 
ayarlar 

Kazan çalışma 
gecikmesi

sadece devreye giren kazanlar veya kaskadlarda (devreleyici veya ayarlayıcı)
Kazan veya kaskad, 

 – hidrolik karıştırıcı sıcaklığı hesaplanan gidiş hesaplanan gidiş sıcaklığın-
dan çalışma aralığının 1/3 kadar altında olduğunda devreye alınır, 

 – hidrolik karıştırıcı sıcaklığı hesaplanan gidiş değerinin 2/3 kadar üzerinde 
olduğunda kapatılır

Çok küçük çalışma aralıkları ısıtma cihazlarının sürekli çevrimine neden olabi-
lir . 

1..20 K 8K

Minimum 
sıcaklık

kazanın örneğin aşınmaya karşı korunması için 
Örn. yüksek su hacimleri nedeniyle kazan sürekli yoğuşma aralığında 
çalıştırılırsa aşınma olmaktadır.

15 ... 65 °C 15 °C

Boylerin 
başlama gücü

sadece kaskadlarda
Bu işlevin amacı boyler doldurma gücünün hızlı şekilde hazır olmasıdır. 
Boyler dolumunun başlatıldığı kazan kademelerinin veya ısı üreticilerinin 
sayısını belirler

1 ... Isıtma 
cihazı 
sayısı

1

Tab. 7.14 Menü C8'de ayarlanabilir parametreler

Isı üreticisi C8
Kaskat parametresi
Çalışma gecikmesi 5 dak
Kapatma gecikmesi 5 dak

> Gecikme süresinin ayarln.

Bilgi Açıklama Ayar aralığı
Fabrika-
syon 
ayarlar 

Devreye alma 
gecikmesi
Kapatma gecik-
mesi

sadece kaskatlarda
Devreye alma gecikmesinde: Bir kademenin veya bir cihazın devreye 
alınmasından sonra bir sonraki kademenin devreye alınmasına kadar 
olan bekleme süresi 
Kapatma gecikmesinde: Bir kademenin kapatılmasından sonra bir sonraki 
kademenin kapatılmasına kadar olan bekleme süresi
daha uzun bekleme süreleri sistemin stabil hale gelmesi için daha fazla 
zaman verir
Bekleme süresi kapalıysa bu, gidiş suyu ısısının aşılmasına veya altında 
kalınmasına ve kaskattaki cihazların sürekli devrede kalmasına neden 
olur.

1 ... 90 dak 5 dak

Tab. 7.14 C8 menüsünde ayarlanabilir parametreler (devamı)
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Isı üreticisi C8
Bilgi
Sistem ayar değeri 90°C
Hd.Krş.sonra.Gd.sıc. 30°C
Kalorifer işletim durumu

Kazan sırası 1 2 3 4

Bilgi Açıklama

 Sistem ayar 
değeri

güncel sistem sıcaklık değerini gösterir

 Hd.Krş.sonra.Gd.
sıc.

Sensör VF1'in sıcaklığını gösterir (hidrolik karıştırıcıda)

Durum Kalorifer sisteminin şu an hangi durumda bulunduğunu gösterir(örn. kalorifer işletim durumu)

Kazan sırası sadece kaskatlarda
ısıtma cihazlarının devreye alındığı güncel sıralamayı gösterir

Tab. 7.14 C8 menüsünde ayarlanabilir parametreler (devamı)



 

67Montaj kılavuzu calorMATIC 630 0020095101_01

Reglerin kullanımı 7

7.3.6 Menü C9: Özel fonksiyonların ayarlanması

7.3.6.1  teleSWITCH özel fonksiyonu

Isıtma sisteminde bir uzaktan telefon kontağı 
teleSWITCH  (yüksüz kontak girişi) bağlı ise uzaktan tele-
fon kontağı teleSWITCH (aksesuar) üzerinden bağlı olan 
ısıtma devrelerinin, sıcak su devrelerinin ve resirküla-
syon pompasının işletim modu istenilen yerden telefon 
ile değiştirilebilir.

Özel fonksiyon C9
teleSWITCH
HK1 :Düşürme
HK2 :Düşürme
HK3 :Düşürme
Boyler :Kapalı
> Etki seçimi

Ayarlanabilir 
Parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

 teleSWITCH Uzaktan telefon kontağı teleSWITCH için işletim modu
HK1 ... HK15 için

yok, ısıtıyor, 
Kpalı, oto, eko, 
gece

Gece

boyler için 
teleSWITCH

Boyler için uzaktan telefon kontağı teleSWITCH için işletim 
modu

yok, açık, Kpalı, 
oto

Kpalı

Tab. 7.15 Menü C9'de ayarlanabilir parametreler

İşletim modu Telefon kumanda cihazının etkisi

yok Telefon bağlantısının etkisi yok

Isıtıyor, Oto, Eko, 
gece, açık, Kpalı

Kapalı telefon bağlantısında tele-
fon kumanda cihazı güncel işletim 
modundan burada ayarlanmış 
işletim moduna geçiyor.

Tab. 7.16 Ayarlanmış işletim modunun etkisi
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7.3.6.2 Şap kurutma  özel fonksiyonu

Özel fonksiyon C9
Şap kurutma

Gün Sıcaklık
HK2  0 0°C
HK3 0 0°C

> Başlangıç gününü ayarlama

 > Şap kurutma işlevinin amacı taze döşenmiş tabanın 
talimatlara uygun bir şekilde "ısıtarak kurutmaktır".

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

HK2 ... HK15 İlgili ısıtma devresinin zaman planı 0-29 0

Tab. 7.17 ayarlanabilir şap kurutma parametreleri

Şap kurutma etkinleştirildiğinde seçilen tüm işletim 
modları durdurulur.
Isıtma cihazı ısıtma devresinin gidiş suyu ısısı dış 
sıcaklıktan bağımsız olarak önceden ayarlanmış bir pro-
grama göre ayarlanır.
1. başlangıç gününde gidiş suyu sıcaklığı: 25 °C

Fonksiyonun
başlamasından 
sonraki gün

O gün için istenen kalorifer
gidiş suyu sıcaklığı [°C]

1 25

2 30

3 35

4 40

5 45

6-12 45

13 40

14 35

15 30

16 25

17-23
10 
(Donmaya karşı koruma işlevi, pompa 
işletimde)

24 30

25 35

26 40

27 45

28 35

29 25

Tab. 7.18 Şap kurutma sıcaklık profili

Regler, C9 menüsünde şap kurutma işletim modunu 
güncel gün ve buna ait kalorifer gidiş sıcaklığı ile birlikte 
gösterir.
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Şu şekilde şap kurutma işlevini başlatırsınız
 > Şap kurutma işlevini başlatmak için ilgili ısıtma devresi 

için başlangıç gününü girin. 
İşlev başladığında ısıtma cihazı başlangıcın güncel saa-
tini kaydeder. Gün değişimi tam olarak bu saatte gerçe-
kleşir.
Sıcaklık parametresi dahili olarak verilen bir sıcaklık 
profili ile belirlenir (¬ Tab. 7.18). Bu nedenle Sıcaklık 
parametresini manuel olarak ayarlayamazsınız.
Reglerin temel göstergesinde ilgili ısıtma devresi için 
işletme modu yerine şap kurutma gösterilir.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

HK1  Isıtıyor 22.0 °C
HK2 Döşeme koruması
HK3 Eko 18.0 °C
Boyler Oto 60.0 °C

VRC 630

Şap kurutma işlevinin sonlandırılması
İşlev şu şekilde sonlanır: 
 – sıcaklık profilinin son günü geçmişse otomatik olarak 

(Gün = 29) 
veya 
 – C9 menüsünde ilgili ısıtma devresi için başlangıç 

gününü 0'a ayarlarsanız (Gün = 0).



 

70 Montaj kılavuzu calorMATIC 630 0020095101_01

7 Reglerin kullanımı

7.3.7 Menü C11:   Servis verilerinin ve erişim 
kodlarının ayarlanması

  Servis verilerinin ayarlanması

Servis C11

Telefon  :

Servis  01 . 10 . 10
Sıcaklık hata tanınması
sonrası  Kpalı
> Numaranın ayarlanması

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

 Telefon  > Telefon numaranızı girin
Bir sonraki bakım tarihine ulaşıldığında bu telefon numarası temel 
göstergenin 2. satırında gösterilir.

 > Telefon numarasının her hanesini ayrı ayarlamalısınız. Azami 17 
hane mümkündür.

0 ... 9, –, 
boşluk 
(17 haneli)

–

 Servis Isıtma sisteminin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.
 > Bir sonraki bakım için ayı, yılı ve günü ayarlayın.

Bir sonraki bakım tarihine ulaşıldığında temel göstergenin 2. 
satırında Bakım gösterilir.

Gün: 
1 ... azami 31 
(aya bağlı)
Ay: 
1 ... 12
Yıl: 
00 ... 99

01.01.01

 Sıcaklık hata tespiti Belirlenmiş zaman aralığı için gidiş suyu ısısı hesaplanmış gidiş 
suyu değerinin % 20 altında kaldığında ilgili ısıtma devresi için bir 
hata bildirimi gösterilir.
Yeni bir zaman dilimi ayarladığınızda sıcaklık hata tespitini 
etkinleştirirsiniz.

Kpalı, 
0 ... 12 h

Kpalı

Tab. 7.19 Menü C11'de ayarlanabilir parametreler
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  Erişim kodunun ayarlanması

b
 Dikkat
Yanlış ayarlanmış sistem parametreleri 
nedeniyle maddi hasar!
Isıtma sisteminin ilk kurulumundan sonra 
1000 standart kodu ayarlıdır. Bu standart kod 

 8 menüsünde gösterilir ve kullanıcıya da 
açıktır. 

 > Kullanıcının sistem parametrelerini değiştir-
mesini önlemek için C11 menüsünde bir 
erişim kodu girin. 

 > Servis düzeyinin erişime açılması için gere-
kli olacağından ayarlanmış erişim kodunu 
not edin.

Kod düzeyi C11
Onaylamak
Kod numarası:

1 2 3 4

Kabul et  HAYIR
>seç

Ayarlanabilir 
Parametreler

Açıklama
Ayar 
aralığı

Fabrikasyon 
ayarlar

Kod numarası  – Servis düzeyi için erişim kodu
 – Servis düzeyi hatalı ayarlamalara karşı korunur ve ancak şifrenin 

doğru girilmesi ile 60 dakikalığına serbest bırakılır.
 – Erişim kodu, birbirine bağlı olmadan ayarlanabilen dört rakamdan 

oluşur. 

0000 ... 
9999 1 0 0 0

devral  – Erişim kodunun kaydedilip kaydedilmeyeceği sorgusu EVET/
HAYIR

HAYIR

Tab. 7.20 Erişim kodu

i
 Yeni bir kod kaydederseniz (kabul et = EVET) 

servis düzeyi bundan sonra sadece bu yeni 
erişim kodu üzerinden serbest bırakılabilir.

 > Yeni bir erişim kodu girin.
 > Erişim kodunu not edin.
 > Kabul et parametresini EVET olarak ayarlayın.

Yeni erişim kodu kaydedilir.  

i
 Erişim kodunu bilmiyorsanız şunları yapabilir-

siniz:
– 1000 standart kodunu regleri 
 sıfırlayarak tekrar oluşturabilir veya
– erişim kodunu vrDIALOG 810 
 ile okuyabilirsiniz.
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7.3.8 Menü C12: Sıcaklık düzeltmesi ve ekran 
kontrastının ayarlanması

C12 menüsünde sıcaklık değerlerinin gösterimini ve 
ekran kontrastını düzenlersiniz.

Alet C12
 
Sıcaklık düzeltmesi
Dış sıcaklık  0.0 K
Oda gerçek sıcaklığı 0.0 K
Ekran kontrastı 11

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

 Dış sıcaklık  – Ölçülen dış sıcaklık için düzeltme değeri -5.0 ... +5.0 K 0.0 K

  Oda GERÇEK sıcaklığı  – Ölçülen oda sıcaklığı için düzeltme değeri -3.0 ... +3.0 K 0.0 K

  Ekran kontrastı  – iyi okuma olanağı için ayarlanabilir kontrast kuvveti 0 ... 15 11

Tab. 7.21 Menü C12'de ayarlanabilir parametreler

Kurulum yeri nedeniyle gösterilen ve gerçekten ölçülen 
sıcaklık arasında sabit bir fark mevcutsa bu sapma 
düzeltme değerinin yardımıyla dengelenebilir.
Dış sıcaklık örneği: 
Reglerde dış sıcaklık göstergesi: +5°C; 
ölçülen dış sıcaklık: + 7°C; 

 > +2.0 K düzeltme değerini ayarlayın.
 > Gerçekten ölçülen ve gösterilen oda sıcaklıkları 

arasında sapmalar olduğunda analog hareket edin.

7.3.9 Menü C15: Yazılım sürümünün kontrol 
edilmesi

C12 menüsü, I/O kartının yazılım sürümünün ve kullanıcı 
arabiriminin gösterildiği bir bilgilendirme menüsüdür. 
Girişler mümkün değildir. Yazılım numaraları devreye 
alırken otomatik olarak tespit edilir ve gösterilir.

Yazılım sürümleri C15

i/o kartı 2 4.23
Kullanıcı arabirimi 1 4.27

C12 menüsüne kurulum asistanının A1 ile A7 arasındaki 
menüleri bağlıdır.
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7.4 Kurulum  asistanındaki parametreler

Kurulum asistanının A1 ... A7 menüleri servis düzeyinde 
C15 menüsünün arkasında bulunur ve ilk çalıştırma 
sonrasında da her zaman çağrılabilir.

 > Kurulum asistanının 
A1 ... A7 menülerinde önceden yapılan ayarları iti-
nayla kontrol edin.

7.4.1 Menü A1: Dilin ayarlanması

Bu menüde menü metinleri için dil seçimini ayarlarsınız.

Kurulum asistanı A1
Dil seçimi
  Dil TR Türkçe

>Dil seç

 > Dili ayarlayın.  

7.4.2 Menü A4: Isıtma cihazlarının yapılandırılması

A4 menüsünde ısıtma sistemini yapılandırırsınız.
Otomatik sistem yapılandırması bağlı 
 – olan ısı üreticilerini ve bir kaskat sisteminde 
 – kademelerin sayısını otomatik olarak 

algılamıyorsa parametreleri A4 menüsünde manuel 
ayarlayın.

Kurulum asistanı A4
Sistem uyarlaması
Isıtıcı cihazı sayısı  1
Isıtma cihazları modül
Isıtma cihazları 7-8-9

>seç

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

 Isıtma cihazlarının 
 sayısı 

 – Isıtma cihazlarının sayısı (bir veri yolu modülü yoksa veya 
doğrudan bağlanmış bir e-Veri yolu ısıtma cihazını algıla-
mamışsa ayarlanabilir)

1 veya 2 1

Isıtma cihazları  – Isıtma cihazları (kademeli olarak kumanda edilen ısıtma ciha-
zları algılanmışsa: örn. bir VR 31 veya 
e-Veri yolu ısıtma cihazı üzerinden)

1 kademe 
veya 
2 kademe

1 kademe

Isıtma cihazları  – Isıtma cihazları açık (bir veri yolu modülü yoksa veya doğru-
dan bağlanmış bir e-Veri yolu ısıtma cihazını algılamamışsa 
belirir)

Kadme 1-2 
veya 7, 8, 9

7, 8, 9

Tab. 7.22 Menü A4'de ayarlanabilir parametreler
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7.4.3 Menü A5: Öncelik ve kaskad parametrelerinin 
ayarlanması

A5 menüsünde sıcak su hazırlamanın mı yoksa 
kaloriferin  mi öncelikli olacağını belirlersiniz.

Kurulum asistanı A5
Sistem uyarlaması
Öncelik  HAYIR

>seç

Ayarlanabilir 
Parametreler

Açıklama Ayar aralığı Fabrika-
syon 
ayarlar 

  Öncelik Öncelik bir ısıtma cihazı için ayırma anahtarlaması gibi etki eder. 
Boyler hidrolik şekilde ısıtma cihazı ile bağlıdır. 
Bir tek ısıtma cihazının olduğu sistemde boyler hidrolik olarak 
doğrudan ısıtma cihazına bağlanmış olabilir. Boyler dolumu ısıtma 
modundan önceliklidir, ısıtma devresinin ihtiyacı bu sürede 
karşılanamaz. Boyler dolumu esnasında dahili 3 yollu vana veya 
ısıtma cihazının dolum pompası kumanda edilir. Bu parametre 
sadece bir kaskat algılanmamışsa belirir.

EVET/
HAYIR

HAYIR

Kapatma vanası Büyük su hacimli kazanlarda hidrolik bir karıştırıcı gerekli değildir. 
Kaskatlarda, etkin olmayan kazanlar etkin olan kazanlara karşı bir 
kapatma vanasıyla ayrılırlar. Valf, kazan elektroniğinin kazan pompa 
klemensine bağlıdır. Çalışan kazanının valfı bu durumda her zaman 
kumanda edilir, aksi durumda kazan pompaları valflere karşı çalışır.

EVET/
HAYIR

HAYIR

Sistem ayırma Bir kaskatta, boyler hidrolikli olarak hidrolik karıştırıcının arkasındaki 
kolektöre değil de doğrudan kasakattaki son ısıtma cihazına bağlıysa 
EVET olarak ayarlanır. Cihaz kaskattaki boyler dolumu esnasında 
"ayrılır“ ve kaskatın diğer cihazları ısıtma devresini ısıtmaya devam 
ederken boyleri doldurur. Boyler dolumu esnasında dahili 3 yollu valf 
veya ısıtma cihazının dolum pompası kumanda edilir. Bu parametre 
sadece bir kaskatta geçerlidir.

EVET/
HAYIR

HAYIR

Kazan sırası 
değişimi

Benzer bir çok ısıtma cihazları kaskatlanmışsa cihazların işletim 
süreleri bu işlev üzerinden eşit şekilde dağıtılmalıdır. Regler, her 
ısıtma cihazını kumanda ettiği süreyi toplar (kumanda süreleri). 
Regler , her gece yarısında kumanda sürelerinin farkı > 100 olup 
olmadığını kontrol eder ve bu durumda çalışma sırasını değiştirir..

Açık/
Kpalı

Kpalı

Tab. 7.23 Menü A5'de ayarlanabilir parametreler

 > Parametreleri ısıtma sistemine uygun şekilde ayar-
layın. 

Kaskad sistemlerde ekran aşağıdaki parametreleri 
gösterir :

Kurulum asistanı A5
Sistem uyarlaması
Kapatma vanası  HAYIR
Ayırma anahtarlaması HAYIR
Kazan sırası dönüşü Kpalı

>seç



 

75Montaj kılavuzu calorMATIC 630 0020095101_01

Reglerin kullanımı 7

7.4.4 Menü A6: Kullanım türünün ayarlanması

A6 menüsünde bağlı olan tüm ısıtma devrelerini 
kullanımlarına uygun olarak yapılandırabilirsiniz.

Kurulum asistanı A6
Sistem uyarlaması

HK1 
Brülör devri 
daimi

HK2 Karıştırıcı devre
HK3 Karıştırıcı devre

Boyler
Boyler devri 
daimi

>seç

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı Fabrikasyon 
ayarlar

HK1  –    HK1 için kullanım türü Isıtma devresi, devre dışı Isıtma 
devresi 

HK2 ... HK15  – HK2 ... HK15 için 
kullanım türü

Isıtma devresi veya karıştırıcılı devre/
sabit değer/dönş.sıc.yükselt./
Boyler dolum devresi/devre dışı

Karıştırıcılı 
devre

Boyler  – Boyler için kullanım türü Boyler dolum devresi, devre dışı Boyler 
dolum 
devresi 

Tab. 7.24 Menü A6'da ayarlanabilir parametreler

Isıtma devrelerinin kullanım türüne bağlı olarak menül-
erde sadece seçilen ısıtma devreleri için önemli olan 
değerler ve parametreler gösterilir. 
Karıştırıcılı devreler için aşağıdaki ayarlar mümkündür: 
 – Karıştırıcılı devre: 

Karıştırıcılı devre olarak yer veya radyatör devresi, 
 – Sabit değer: 

Karıştırıcılı devre sabit bir değere ayarlanır 
 – Dönüş suyu sıcaklığının yükseltilmesi: 

Uzun süre yoğuşma noktasının altında kalınması nede-
niyle kazan eşanjöründe aşınmaya karşı koruma 
amaçlı (konvansiyonel ısı üreticilerinde ve büyük su 
hacimli sistemlerde),

 – Boyler dolum devresi: 
İlave bir kullanma suyu boylerinin ayarı

 – devre dışı: 
bu devreler kullanılmazsa.
 – devre parametrelerini sönük olur
 – devre dışı bırakılmış devreler için bir kalorifer gidiş 

sıcaklığı ayarlanamaz.



 

76 Montaj kılavuzu calorMATIC 630 0020095101_01

7 Reglerin kullanımı

7.4.5 Menü A7: Elemanların ve sensörlerin test 
edilmesi

A7 menüsünde seçilmiş devrelerin elemanlarını ve sen-
sörleri test edebilirsiniz.

Kurulum asistanı A7
Bileşenler  VRC 630
Sistem elemanı Kpalı
Sensorik VF1 60°C
Isı üreticisi Kpalı

> seç

ayarlanabilir 
parametreler

Açıklama Ayar aralığı

 Bileşenler  > Bağlı olan bileşenlerden birine çalışma/sensör testi uygu-
lamak için bir bileşen seçin. 

 – seçilen bileşenleri gösterir

VRC 630, VR 60, VR 31, VIH-RL, 
VPM S, VMS, VM W ...  (bağlı olan 
bileşenlere göre)

 Sistem elemanı  – Valfleri aç ve kapat 
 > Seçilen devre elemanlarına örn. aşağıdakileri yapmak için 

kumanda edin:
 – karıştırıcının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol 

etmek için bir karıştırıcıyı AÇIK yönüne doğru hareket 
ettirmek için, 

 – pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir 
pompayı kumanda etmek için... 

Sadece kumanda edilen eleman etkindir, diğer tüm devindiri-
ciler bu süre içerisinde "kapalıdır“.  

Kpalı, LP/UV1, ZP, HK1-P, HK2 
AÇIK, HK2 Kpalı, HK2-P, HK3 AÇIK, 
HK3 Kpalı, HK3-P, KP/AV, C1/C2 ... 
(seçilen bileşenlere göre)

 Sensorik  – seçilen sensörün sağ yanında ölçülen ölçüm değerini 
gösterir

 – Ölçüm değerleri ayarlanamaz
 > Seçilen bileşenler için sensörlerin ölçüm değerlerini 

okuyun ve sensörlerin beklenen değeri (sıcaklık, basınç, 
akış ...) verip vermediğini kontrol edin.

VF1, VF2, VF3, TR, SP, AF ... 
(seçilen bileşene göre)
 

 Isı üreticisi  – Isı üreticilerinin seçimi
 > Kaskat dahilindeki münferit ısıtma cihazlarını çalıştırın ve 

bileşenlerin kablo bağlantılarının çalışıp çalışmadığını kon-
trol edin. 

Kpalı, WE 1 - 8

Tab. 7.25 Menü A7'de ayarlanabilir parametreler
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7.5   Servis düzeyinden çıkılması

Yakl. 60 dakika sonra servis düzeyi otomatik olarak kili-
tlenir. Her zaman servis düzeyindeki sisteme özgü para-
metrelere bakabilirsiniz.

7.6  Servis işlevleri 

7.6.1  Servis işlevlerinin kullanımı 

Servis işlevleri Vaillant servis teknikeri içindir. 
Servis işlevlerini her zaman tüm ekranlardan 
çağırabilirsiniz.
Servis işlevlerini çağırdığınızda her zaman aynı sıra ile 
etkinleştirebilirsiniz:

 > Baca temizleme işlevini ayar 
düğmelerine  ve   aynı 
anda 1 kez basarak etkinleşti-
rin

 > Manuel işletimi ayar düğmele-
rine  ve  aynı anda 1 kez 
basarak etkinleştirin.

 > Servis işlevlerini, ayar düğme-
sine  ve  aynı anda 1 kez 
basarak sonlandırın.

7.6.2  Baca temizleme işletimi

Baca temizleme işlevi emisyon ölçümü için gereklidir. 

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

Bacacı konumu fonksiyonu
etkin
Isı üreticisi 1

i
 Isı üreticilerinin (gri gösterilir) bacacı konu-

munu sadece cihaz üzerinden aktif yapmak.

i
 Bacacı konumu işlevini nasıl etkinleştireceği-
niz ve sonlandıracağınız servis işlevlerinin 
kullanımında açıklanmıştır.

 > Baca temizleme işletimini ısıtma cihazı üzerinden 
etkin hale getirin. 

 > Bu esnada servis işlevlerinin kullanımını takip edin 
(¬ Bölüm 7.6.1)

Sistem, ayarlanmış olan bir zaman programından ve dış 
sıcaklıktan bağımsız olarak 20 dakikalığına işletime 
alınır.

Kullanılan ısı üreticilerine göre ısıtma cihazlarının 
kumandası gerçekleşir.
Sistemde bağlı olan tüm ısıtma cihazları regler 
tarafından kapatılır ve doğrudan ısıtma cihazından (baca 
temizleme işletimi için mevcut olan şalter üzerinden) 
işletime alınmalılar.

 > Isıtma cihazlarının kılavuzunu dikkate alın.

Modülasyonlu ısıtma cihazları menüsünden emisyon 
ölçümünün yapılacağı ısıtma cihazını seçin. Diğer tüm 
cihazlar bu sürede kapatılır.

Regler, baca temizleme işletimi esnasında kendiliğinden 
bağlı olan ısıtma devrelerini işletime alır. Regler 
ayarlanmış olan maksimum sıcaklıkla ısıtma devresini 
çalıştırır. Isı talebine göre başka bir ısıtma devresi de 
devreye girer. Devreye alma kriteri gidiş suyu 
sıcaklığıdır. 
Hidrolik karıştırıcı sensöründeki gidiş suyu ısısı 80 °C'yi 
aştığında ısı talebini sağlamak için bir sonraki ısıtma 
devresi devreye alınır.

7.6.3  Manuel işletim

Manuel işletim sistemin işlev kontrolü için gereklidir.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

Manüel işletim
etkin

i
 Manuel işletimi nasıl etkinleştireceğiniz ve 

sonlandıracağınızservis işlevlerinin kul-
lanımında açıklanmıştır.

Bu işlevde sistemin tüm pompaları ve ısıtma cihazları 
kumanda edilir. Karıştırıcılar en son konumlarında 
kalırlar.

7.7  Özel işlevlerin etkinleştirilmesi

Özel fonksiyonları temel göstergeden çağırabilirsiniz. 
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Çr 02.12.09 15:43 -3 °C
 
HK1  Isıtıyor 22 °C
Kat 1 Eko 18 °C
Boyler Oto 60 °C

VRC 630

Ekonomi işlevi, Parti işlevi ve bir kerelik boyler 
dolumu özel işlevleri menüde arka arkaya gelir.

 > Sol ayar düğmesine , istenilen 
özel fonksiyon gösterilene kadar 
basın (bir ile üç kez arasında).

 Ekonomi işlevi:
Menü gösterildiğinde ekonomi işlevi etkindir.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

 
Ekonomi konum.çalıştırıldı
ila  18:30

VRC 630

Ayarlanabilir 
Parametreler

Açıklama Ayar aralığı
Fabrikasyon ayar-
lar

Ekonomi konum.
çalıştırıldı

Ekonomi işlevi belirlenmiş bir saate kadar ısıtma sistemini 
gece sıcaklığına ayarlamayı sağlar.
Sadece Oto veya EKO işletim modunun ayarlandığı ısıtma 
veya sıcak su boyler devrelerini etkiler.

– –

ila Ekonomi işlevinin sonlanacağı saat 
 > Ekonomi işlevinin biteceği saati girin.

bitiş saati güncel saat 10 
dakika

Tab. 7.26 Ekonomi işlevi

Ayarlanan saate ulaşıldığında ekonomi işlevi otomatik 
olarak bitirilir ve regler temel göstergeye geçer. 

Ekonomi işlevinin iptal edilmesi
 > Üç kez sol ayar düğmesine   basın.

Regler ekonomi işlevini bitirir ve temel göstergeye geçer.
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 Parti işlevi:

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C
Oda sıcaklığı 21 °C
 
Parti konumu çalıştırıldı

VRC 630

Menü gösterildiğinde parti işlevi etkindir.
 – ayarlama mümkün değil

ısıtma ve sıcak su zamanları kapatma zamanını aşıp bir 
sonraki ısıtma zamanına kadar sürer, yani kaloriferin asıl 
ayarları kısa süreliğine devre dışı bırakılır. 
Parti işlevi sadece Oto veya EKO işletim modunda 
ayarlanmış olan ısıtma devrelerine veya sıcak su boyler 
devrelerine etki eder.

 > Isıtma devreleri ve sıcak su boyleri için Oto veya Eko 
işletme modu ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Durum bu değilse, Oto veya Eko işletim modunu ayar-
layın (¬ Bölüm. 7.2.1).

Son ısıtma devresi tekrar ısıtmaya başladığında (gece 
konumundan ısıtmaya geçiş) parti işlevi otomatik olarak 
sonlandırılır ve regler temel göstergeye geçer. 

Parti işlevinin iptal edilmesi
 > İki kez sol ayar düğmesine   basın.

Regler parti işlevini bitirir ve temel göstergeye geçer.

 Bir seferlik boyler dolumu

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C
Oda sıcaklığı 21 °C
 
Bir seferlik boyler dolumu
etkin

VRC 630

Menü gösterildiğinde bir kerelik boyler dolumu etkindir.
 – sıcak su boylerine güncel zaman programına bağlı 

olmadan bir kere dolumu müsaade eder
 – ayarlama mümkün değil 

Boyler içindeki su ayarlanmış sıcak su ısısına ısıtılmışsa 
işlev otomatik olarak sonlandırılır ve Regler temel 
göstergeye geçer 

i
 Sıcak su ısısı servis teknikeri tarafından ısıtma 

sistemi devreye alınırken belirlenir.

Bir seferlik boyler dolumunu iptal et
 > Bir kez sol ayar düğmesine   basın.

Regler bir seferlik boyler dolumunu sonlandırır ve 
temel göstergeye geçer.
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8  Kullanıcıya teslim edilmesi

Reglerin kullanıcısı reglerinin kullanımı ve işlevi hakkında 
eğitilmelidir.

 > Kullanıcıya, kendisi için öngörülmüş olan kılavuzları ve 
cihaz evraklarını saklaması için verin.

 > Kullanıcıyla birlikte kullanım kılavuzuna göz atın ve 
tüm sorularını cevaplayın.

 > Kullanıcıyı, özellikle uyması gereken emniyet 
uyarılarına karşı uyarın.

 > Kullanıcıya, kılavuzların daima reglerin yakınında 
muhafaza etmesi gerektiğini belirtin.

 > Oda sıcaklığı etkinleştirildiğinde, kullanıcıya reglerin 
monte edilmiş olduğu odada tüm kalorifer vanalarının 
tamamen açık olması gerektiğini söyleyin. 

 > Kullanıcıyı donmaya ve lejyonere karşı koruma önlem-
leri hakkında bilgilendirin.
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9   Arıza giderme

b
 Dikkat!
Usulüne uygun olmayan değişiklikler nede-
niyle maddi hasar tehlikesi!
Usulüne uygun olmayan değişiklikler reglere 
veya ısıtma sistemine hasar verebilir.

 > Reglerde veya ısıtma sisteminin diğer 
parçalarındaki değişiklikler veya onarımlar 
sadece Vaillant teknik servisi tarafından 
yapılabilir.

9.1  Arıza hafızası

Son 10 arıza, arıza hafızasına kaydedilir.
Arıza hafızasını vrDIALOG 810 ile okuyabilirsiniz.

9.2  Bakım bildirimi

Bir bakım bildirimi kullanıcıyı ısıtma sisteminin gerekli bir 
bakımı hakkında bilgilendirir.

i
 Reglerde C11 menüsünde servis telefon numa-

rasını ve bir sonraki bakım tarihini girdiğinizde 
bir bakım bildirimi durumunda menü tanımla-
ması satırında bakım ve telefon numarası 
gösterilir.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C
Bakım 
HK1  Isıtıyor 22.0 °C
Kat 1 Eko 18.0 °C
Boyler Oto 60.0 °C

VRC 630

9.3  Arıza mesajları

Regler belirli arıza mesajlarını gösterebilir.
Şunlar gösterilir: 
 – Sistemde münferit bileşenlerle eksik iletişim bildirim-

leri, 
 – Isı üreticisi için bakım bilgileri, 
 – Sensör arızaları ve ayrıca 
 – belirlenmiş bir zaman dilimi sonrasında ayarlanan 

değere ulaşılamadığında bildirim. 

Arıza bildirimi her zaman en yüksek önceliğe sahiptir. 
Isıtma sisteminde bir arıza meydana geldiğinde regler 
otomatik olarak uygun bir arıza bildirimini düz metin 
olarak gösterir.

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C
Isıtıcı cihaz bağlantısı yok
HK1  Isıtıyor 22.0 °C
Kat 1 Eko 18.0 °C
Boyler Oto 60.0 °C

VRC 630

Arıza giderilene kadar arıza mesajı gösterilir.

 > Isı üreticisinin kılavuzundaki teşhis uyarılarını dikkate 
alın.

 > Arıza geçmişini bakmak için vrDIALOG 810 yazılımını 
kullanın.

i
 Birden çok bildirim olduğunda gösterge her 2 

saniyede bir, bir sonraki bildirime geçer.
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9 Arıza giderme

9.4  Arıza kodlarına  genel bakış

Bir arıza mesajı örneği:

Çr 02.12.09 15:43 -3 °C

Isıtıcı cihaz bağlantısı yok

HK1  Isıtıyor 22.0 °C

Kat 1 Eko 18.0 °C

Boyler Oto 60.0 °C

VRC 630

Arıza metni Arıza nedeni

VR 60 (4) bağlantı yok
veya
ısıtma cihazı bağlantısı yok

Ayarlanmış veri yolu adresi 4 ile 
karışıtırıcı modül VR 60'a giden 
iletişim yok.
Şunlar gösterilir: 
– ilgili bileşenler
– ulaşılamayan adres
–  iletişimin kopuk olduğuna dair bir 

not
–  Veri yolu kablosu bağlı değil
–  gerilim beslemesi mevcut değil,
–  bileşenler arızalı.

Isıtma cihazı arızası Bir ısıtma cihazı e-Veri yolu üzerin-
den bir arıza bildirir.
ısıtma cihazının kılavuzuna bakın

VRC 630 VF1 kesintisi
VR60 (4) VFa kesintisi, 
VIH-RL sensör T1 hatası,
VPM W (1) sensör T1 hatası,
...

Gidiş suyu sensörü VF1 arızalı.
Şunlar gösterilir: 
–  ilgili bileşenler 
–  ProE soket bağlantısı üzerindeki 

sensörle ilgili açıklama
Olası nedenler: 
–  bir kesinti ???
–  ilgili sensörün bir kısa devresi.

HK2 sıcaklık hatası HK2 ısıtma devresi ayarlanan 
sıcaklık değerine belirli bir zaman 
sonrasında hala ulaşılamadı.
Bu süre C11 menüsünde ayarlanır:
"...'den sonra ısıtma hatası tanıma“ 
parametresi; 
Ayarlama aralığı: Kpalı, 0 - 12 s
Fabrikasyon ayarlar: Kpalı.

Bir VIH-RL ile bağlantılı olarak aşağıdaki arızalar gösterilebilir:

Elektrikli koruma anadu 
arızası

VIH-RL'nin elektrikli koruma 
anodunun denetimi bir arıza tespit 
etti.

VIH-RL kireçlenme WT VIH-RL'nin elektroniği 
eşanjörlerine bakım yapılmasının 
gerektiğini tespit etti.

Tab. 9.1:  Arıza kodları ve  arıza nedenleri

Diğer arıza metinlerini ve arıza nedenlerinin ve önlemle-
rin açıklamasını ısıtma sisteminin bileşenlerine ait olan 
kılavuzlardan edinin.
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10  Cihazın kapatılması

10.1  Isıtma sisteminin geçici olarak devre dışı 
bırakılması

calor
1

Şekil 10.1 Regleri açma/kapama

Açıklamalar
1 Açma/kapama düğmesi.

 > Regleri kapatmak için açma/kapama düğmesinin (1) 0 
konumuna basın.

i
 Isıtma sisteminin dış sensörü bir DCF sinyali 

alamıyorsa reglerin açılmasından sonra saati 
ve tarihi tekrar ayarlamalısınız.

 > Zaman programlarının ve tatil programının doğru 
çalışması ve bir sonraki bakım tarihinin denetlene-
bilmesi için temel verilerin doğru ayarlandığından 
emin olun. 

10.2   Isıtma sisteminin geçici olarak devre dışı 
bırakılması

e
 Tehlike!
Elektrik yüklü kablolar nedeniyle yaşamsal 
tehlike!
Şebeke şalteri elektrik beslemesini tamamen 
kapatmaz.

 > Cihazda çalışma yapmadan önce elektrik 
beslemesini kapatın.

 > Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı 
emniyete alın.

b
 Dikkat!
Donma nedeniyle meydana gelen hasarlar-
dan dolayı maddi zararlar!
Donmaya karşı koruma işlevi sadece regler 
devredeyse etkindir.

 > Reglerin devre dışı bırakılması ısıtma siste-
minde maddi hasarlara neden olmayacağın-
dan emin olun.

Regleri kapatmadan önce:

i
 Isıtma sistemini devre dışı bırakmadan önce 

ısıtma cihazının ve bileşenlerin kılavuzlarını 
dikkate alın.

 > Isıtma sistemini kapatın.
 > ısıtma cihazının elektrik beslemesini kapatın.
 > Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı emniyete 

alın.

Reglerin kapatılması
 > Regleri kapatmak için açma/kapama düğmesinin (1) 0 

konumuna basın. (¬ Şekil 10.1).
 > Regleri şebeke elektriğinden ayırın.
 > Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı emniyete 

alın.

Diğer işlemler reglerin kurulum yerine bağlıdır.
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Regler duvara monte edilmişse:

e
 Tehlike!
Elektrik yüklü kablolar nedeniyle yaşamsal 
tehlike!
Şebeke şalteri elektrik beslemesini tamamen 
kapatmaz.

 > Cihazda çalışma yapmadan önce elektrik 
beslemesini kapatın.

 > Elektrik beslemesini tekrar açılmaya karşı 
emniyete alın.

2

1

Şekil 10.2  Duvar tutacağının açılması

Açıklamalar
1 Vida
2 Gövde kapağı

Gövde kapağı tek parça halindedir.

 > Duvar tutacağının üst kısmındaki vidayı (1) çekin.
 > Gövde kapağını (2) aşağıya doğru açın. Gövde 

kapağını yerlerinden çıkarın ve alın.
 > Regleri (1) duvar tutacağından (2) çekin. 

Bunu yapmak için bir tornavidayı bağlantı yerlerine 
sokun (¬ Şekil 10.2).

 > eVeri yolu kablosunu reglerin klemenslerinden çözün 
ve çıkarın.

 > Dış sensörün kablosunu çözün ve çıkarın.
 > Duvar tutacağını duvardan sökün.
 > Gerekirse duvardaki delikleri kapatın.

Regler uzaktan kumanda cihazına monte edilmiş ise:
 > Uzaktan kumanda cihazının gövde kapağını sökün.
 > Regleri dikkatlice duvar yuvasından çıkarın.
 > Bağlantı kablosunu çıkarın. 
 > Gerekirse duvar yuvasını çıkarın.
 > Gerekirse duvardaki delikleri kapatın.

10.3  Reglerin geri dönüşümü

Ne reglerinizi ne de aksesuarlarını evsel atıklar ile 
atmayınız.
Eski cihazı ve ayrıca mevcut aksesuarları usulüne uygun 
olarak yok edin.
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11   Geri dönüşüm ve atıkların yok 
edilmesi

Vaillant regler calorMATIC 630 ve buna ait olan 
ambalajın büyük kısmı tekrar geri dönüşüm için 
kullanılabilecek hammaddeden oluşur.

Reglerin geri dönüşümü
Ne reglerinizi ne de aksesuarlarını evsel atıklar ile 
atmayınız. Eski cihazınızın ve ilgili aksesuarlarının 
yasaların öngördüğü şekilde yok edilmesini sağlayın.

 Ambalajın geri dönüşümü
Nakliye ambalajının yok edilmesini lütfen cihazın 
montajını gerçekleştiren yetkili bayiye bırakın.
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12  Müşteri servisi

12.1 Müşteri İletişim Merkezi

Müşteri Hizmetleri: 444 2888
Internet: http://www.vaillant.com.tr
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13   Teknik Bilgiler

13.1 calorMATIC 630 teknik bilgiler

Cihazın tanımlanması Birimler Regler

İşletim gerilimi V AC / Hz 230 / 50

Regler güç çekimi VA 4

Çıkış rölelerinin çektiği akım (maks.) A 2

Maksimum toplam akım A 6,3

En kısa devreye girme dak 10

Enerji kesilmelerinde hafıza süresi dak 15

İzin verilen maks. çevre sıcaklığı °C 40

Sensör işletim gerilimi V 5

Minimum çap

- sensör kabloları mm2 0,75

- 230-V bağlantı kabloları mm2 1,50

Duvar tutacağı ölçüleri

– Yükseklik mm 292

– Genişlik mm 272

– Derinlik mm 74

Koruma türü IP 20

Regler için koruma türü I

Çevrenin kirlilik derecesi Normal

Tab. 13.1 calorMATIC 630 teknik bilgiler

13.2  Sensör değerleri

Sensör değerleri VR 10 
(Gidiş suyu, dönüş suyu, boyler ve verim sensörü)

Sıcaklıklar  °C R (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

Tab. 13.2 Sensör değerleri VR 10

Sensör değerleri  Dış sensör

Sıcaklıklar  °C R (kOhm)

-25 2,167

-20 2,076

-15 1,976

-10 1,862

-5 1,745

0 1,619

5 1,494

10 1,387

15 1,246

20 1,128

25 1,02

30 0,92

35 0,831

40 0,74

Tab. 13.3 Dış sensör değerleri
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13.3   Fabrika ayarları

Fabrika ayarları sadece servis düzeyinde ayarlanabilir ve 
gerektiğinde sıfırlanabilir. 

Menü Gösterilen menü metni ayarlanabilir parametre *) Ayarlama aralığı
Fabrikasyon 
ayarlar

C2 Isıtma devresi parametresi
(¬ Bölüm 7.3.1)

Gece konum sıc.
Isı eğrisi
AT kapatma sınırı
Pompa bekleme süresi
Minimum sıcaklık
Maksimum sıcaklık
Maks. ön ısıtma süresi
Oda sıcklğna.uyarlama
Gün sabit değeri
Gece sabit değeri
AT-kapatma sınırı
Dönüş suyu sıcaklığı

5 - 30 °C
0,1 - 4
5 - 50 °C
0 - 30 dak
15 - 90 °C
15 - 90 °C
0 - 300 dak
yok/açma/Termostat
5 - 90 °C
5 - 90 °C
5 - 50 °C
15 - 60 °C

15 °C
1,2
21 °C
0 dak
15 °C
75 °C/ 90 °C
0 dak
yok
65 °C
65 °C
21 °C
30 °C

C4 Boyler dolum devresi parmetresi
(¬ Bölüm 7.3.3)

Doldurma pompası ek çalışması
Paralel yükleme
Bakteri olşm.koruma
Lejyoner önleme başlangıcı

0 - 15 dak
Kpalı/Çalış
Kapalı, Pt., Sa, ...Pz., Pt-Pa
00:00 - 24:00

5 dak
Kpalı
Kpalı
04:00

C7 Tüm sistem parmetresi
(¬ Bölüm 7.3.4)

Maks. önceden kapatma
Donma koru.gecikm.
AT sürekli ısıtma
Isı aşımı

0 - 120 dak
0 - 23 saat
Kpalı, -25 ... 10°C
0 - 15 K

15 dak
1 h
Kpalı
0 K

C8 Isı üreticisi parametresi 
(¬ Bölüm 7.3.5)

Kazan çalışma sınırı
Minimum sıcaklık
Boyler başlama gücü

1 - 20 K
15 - 90 °C
1 - 8

8 K
15 °C
1

C8 Isı üreticisi: 
Kaskat parametresi
(sadece bir kaskat sisteminde)
(¬ Bölüm 7.3.5)

Çalışma gecikmesi
Kapatma gecikmesi
Kazan sırası değişimi

1 - 60 dak
1 - 60 dak
Kpalı/Çalış

5 dak
5 dak
Kpalı

C9 Özel fonksiyon teleSWITCH
(¬ Bölüm 7.3.6.1)

HK1 ... HK15 için teleSWITCH
boyler için teleSWITCH

yok, ısıtıyor, kapalı, oto, Eko, gece konumu
yok, açık, Kpalı, oto

Gece
Kpalı

C9 Şap kurutma özel fonksiyonu
(¬ Bölüm 7.3.6.2)

Zaman planı HK2 ... HK15 0 - 29 0

C11 Servis
(¬ Bölüm 7.3.7)

FHW telefon numarası
Bakım tarihi
...'den sonra ısıtma hatası tanıma

0 - 9 (17 haneli)
Tarih
Kpalı, 0 - 12 saat

–
1.1.2003
Kpalı

C11 Kod düzeyini değiştirme 
(¬ Bölüm 7.3.7)

Kod numarası 0000 ... 9999

C12 Cihaz
(¬ Bölüm 7.3.8)

Sıcaklık düzeltmesi:
Dış sıcaklık
Oda gerçek sıcaklığı
Ekran kontrastı

-5 ... +5 K
-3 ... +3 K
0 - 16

0 K
0 K
11

A1 Kurulum asistanı A1
Dil seçimi (¬ Bölüm 7.4.1)

Dil

A4 Kurulum asistanı 
Sistem uyarlaması 
(¬ Bölüm 7.4.2)

Isıtma cihaz sayısı
Isıtma cihazları
Isıtma cihazları

1 veya 2
1 kademe veya 2 kademe
Kadme 1-2 veya 7, 8, 9

1
1 kademe
7, 8, 9

A5 Kurulum asistanı 
Sistem uyarlaması 
(¬ Bölüm 7.4.3)

Öncelik
Kapatma vanası
Sistem ayırma
Kazan sırası değişimi 

EVET/HAYIR
EVET/HAYIR
EVET/HAYIR
Kpalı/AÇIK

HAYIR
HAYIR
HAYIR
Kpalı

A6 Kurulum asistanı 
Sistem uyarlaması 
(¬ Bölüm 7.4.4)

HK1
HK2 ... HK15

Boyler

Isıtma devresi, devre dışı
Isıtma veya karıştırıcılı devre/Sabit değer/
Dönş.sıc.yükselt./Boyler dolum devresi/
devre dışı
Boyler dolum devresi/, devre dışı

Isıtma dev-
resi
Karıştırıcılı 
devre
Boyler
dolum dev-
resi

Tab. 13.4 Fabrika ayarları

*) Menüde hangi parametrelerin gerçekten gösterileceği bağlı olan 
bileşenlere ve ayarlara bağlıdır.
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 Genel bakış: Kullanıcı düzeyinde ayarlanabilir 
parametreler

Menü Menü tanımı Ayarlanabilir
işletim değerleri

Notlar Birim Min.
Değer

Maks.
Değer

Adım 
uzunluğu/
Seçim 
olanağı

Fabrika 
ayarları

Kişisel 
ayarlar

 1 Ana veriler
(¬ Bölüm 
7.2.2)

Tarih
Gün
Saat

Gün, ay, yıl seçimi;
Saat, dakika seçimi

Yaz/Kış konumu 
değişimi

Oto/Kpalı Kpalı

 3 Zaman 
programları
(¬ Bölüm 
7.2.1)

Haftanın günü/Blok Haftanın gününü/günler 
bloğu (örn. Pt-Cu) seçimi

1 Başlangıcı/Sonu 
saat
2
3

Gün başına/gün bloğu 
başına üç zaman dilimi mev-
cut

Saat/
dakika

10 dak

 4 Tüm sistem 
için 
tatil 
programının 
yapılması
(¬ Bölüm 
7.2.4)

Tatil zamanı aralığı Gün, ay, yıl başlangıcının 
ayarı;
Gün, ay, yıl sonunun ayarı;

Tatil programı, kalo-
rifer ayarlanabilir 
sıcaklığı

Tatil zamanı için istenilen 
oda sıcaklığının ayarı

°C 5 30 1 15

 5 HK1
Parametre
(¬ Bölüm 
7.2.5)

Gece konum sıc. Zaman dilimleri arasında 
zaman dilimleri için gece 
konumu sıcaklığının belirlen-
mesi; 
Donmaya karşı koruma 
işlevi ayarlandığında gece 
konum sıcaklığı otomatik 
olarak 5 °C'dir;
Gece konum sıcaklığı göste-
rilmez

°C 5 30 1 15

Isıtma eğrisi Gidiş suyu ısısı dış sıcaklığa 
bağlı olarak ayarlanması; 
çeşitli ısıtma eğrileri seçile-
bilir

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

Sıcak su
parametresi
(¬ Bölüm 
7.2.5)

Sıcak su ayarlanabi-
lir değeri

Sıcak su hazırlama için ayar-
lanan sıcaklık değeri

°C 35 70 1,0 60

 7 İsimleri
değiştirme 
(¬ Bölüm 
7.2.6)

HK1 10 karaktere kadar isteğe 
bağlı isim girin

HK1

 8 Servis 
düzeyine 
geçiş
(¬ Bölüm 
7.2.7)

Şifre Servis teknikeri için kullanım 
düzeyine erişmek için kod 
numarasını girin

Tab. 13.5   Kullanıcı düzeyinde ayarlanabilir parametreler
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Ek

 Uygunluk açıklaması

Şekil A.1 Uygunluk açıklaması
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Teknik terim dizini

AT Sürekli ısıtma
Programlanmış zaman dilimi dışında düzenli olarak 
ısıtma devrelerinin, düzenlenmiş istenilen oda sıcaklığı/
ısıtma eğrisi ile sürekli ısıtıldığı dış sıcaklık. 
Gece konumu veya tamamen kapatma sadece 
ayarlanmış sıcaklığa ulaşıldığında veya altında 
kalındığında gerçekleşir.

Boyler dolumu
Boyler dolumu, boylerin içindeki suyun istenilen sıcak su 
ısısına ısıtıldığı anlamına gelir.

Dış sıcaklığın düzeltmesi
Kaskad reglerine bağlı olan dış sensörün sensör değeri 
dış etkenleri dengelemek için +/- 5 °C'lik bir değer ile 
kaydırılabilir.
Bunun anlamı ölçülen dış sıcaklık ayarlanmış olan değere 
oranla değiştirilir.
Ayarlama aralığı: –5 K ... +5 K,
Temel ayar: 0K

 Dış hava sıcaklığına duyarlılıkı 
Dış sıcaklık, açık alana yerleştirilmiş ayrı bir sensör 
tarafından ölçülür ve reglere iletilir. Düşük dış 
sıcaklıklarda regler yüksek ısıl güç, yüksek dış 
sıcaklıklarda düşük ısıl güç sağlar. 

Dış sıcaklık kapatma sınırı
AT kapatma sınırından, ihtiyaca bağlı olarak ısıtma siste-
minin (otomatik yaz kapatması) kapatıldığı dış sıcaklığın 
değeri anlaşılır.
AT kapatma sınırı her ısıtma devresi için ayrı olarak 5 ... 
50 °C'lik aralıkta ayarlanabilir, fabrikasyon ayarlama 
değeri 21 °C'dir. Fabrikasyon olarak oda sıcaklığı her 
ısıtma devresi için 20 °C'ye ayarlanmıştır. Eğer temel 
menüde oda sıcaklığı değiştirilecekse gerektiğinde AT 
kapatma sınırı da birlikte değiştirilmeli (oda sıcaklığından 
en az 1 °C daha fazla).

 Gece konum sıc.
Gece konum sıc., kaloriferinizin programlanmış sürenin 
dışında oda sıcaklığını düşürdüğü sıcaklıktır.

Gidiş suyu ısısı
bkz. Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı.

HK1
HK1, ısıtma sisteminizin 1. devresinin standart ismidir 
(Fabrikasyon ayarlar). HK1 ismini değiştirebilirsiniz.

Isı aşımı
İşlevin amacı karıştırıcılı ısıtma devrelerinde
a) karıştırıcının kazan itibari sıcaklığında kazanın tekrar 

çalıştırılmasından kısa bir süre önce tam olarak açık 
olmasına rağmen itibari değerine ulaşamamasını 
engellemek için, 

b) sabit karışımlı karıştırıcılı devrelerin sıcaklığı çok hızlı 
düşeceğinden sabit karışımlı karıştırıcılı devrelerin 
sabah ısıtma işletiminde istenilen sıcaklığa (itibari 
değerdeki üretici ısısı da) ulaşmasını sağlar,

c) karıştırıcının işletimi için mükemmel bir ayarlama alanı 
mümkün kılması. (Stabil bir işletim ancak, karıştırıcı 
sadece nadir durumlarda "Açık" tahdidine gitmesi 
gerekiyorsa mümkündür, bu sayede daha yüksek bir 
ayaralama oranı sağlanmış olur.)

Bu nedenden dolayı tüm ısıtma devreleri için bir kazan 
sıcaklığı yükseltmesi ayarlayabilirsiniz. Bu güncel ısıtma 
devrelerinin sıcaklığını ayarlanmış olan yükseltir.

 Isıtma devresi
Bir ısıtma devresi, boru ve ısı tüketicilerinin (örn. kalori-
fer peteği) oluşturduğu kapalı bir devredir. Isıtma 
cihazından gelen ısıtılmış su ısıtma devresine gönderilir 
ve soğumuş su olarak tekrar ısıtma cihazına ulaşır.
Bir ısıtma sistemi genel olarak en az bir ısıtma devresine 
sahiptir. Ancak ilave ısıtma devreleri bağlanmış olabilir, 
örn. birden fazla evin beslenmesi veya ilave bir yerden 
ısıtma devresi gibi.

Isıtma eğrisi
Isıtma eğrisi olarak ısıtma sistemindeki dış sıcaklığa bağlı 
olarak hesaplanmış gidiş suyu ısısı tanımlanır. Dış 
sıcaklık ne kadar düşükse o derecede ısıtma devresinin 
gidiş suyu sıcaklığı artırılır.  

Isıtma sistemi
Isıtma sistemi evi ısıtır ve sıcak suyu hazır bulundurur.

İstenilen değerler
İstenilen değerler regleri programladığınız kullanıcının 
arzu ettiği değerlerdir, örn. istenilen oda sıcaklığı veya 
sıcak su sisteminin ayarlanan boyler sıcaklığı.

İstenilen oda sıcaklığı
İstenilen oda sıcaklığı, reglerden ayarlayabileceğiniz, 
dairenin olması gereken sıcaklığıdır. Regler yaşama 
alanınıza kurulmuş ise istenilen oda sıcaklığı reglerin 
kurulu olduğu oda için geçerlidir. Regler ısıtma cihazına 
kurulmuş ise istenilen oda sıcaklığı ısıtma eğrisine göre 
gidiş suyu ısısının ayarlanması için referans değerdir.

Kalorifer pompası
Bir ısıtma sistemindeki kalorifer pompası, ısıtılmış sıcak 
suyu kalorifer peteklerine ve ev bağlantı istasyonlarına 
ileten ve aynı zamanda, ısıtma cihazının tekrar 
ısıtabilmesi için buradan soğumuş suyu dönüşten geri 
ileten bir santrifüj pompadır.
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Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı
Isıtıcı cihazınız, sonrasında ısıtma sisteminizin içinden 
pompalanan suyu ısıtır. Bu sıcak suyun ısısına, ısıtıcı 
cihazı terk ettiğinde gidiş suyu ısısı denir.

 Kazan sırası değişimi(sadece kaskatlar için)
Kazan sırası değişiminin amacı bağlı olan tüm ısı üretici-
lerinin eşit işletim süresidir.
Kazan sırasının değişimi aşağıdakiler olduğunda 
gerçekleşir:
1. Kazan sırası değişimi menüde serbest bırakılmış ve
2. Kazan sırası değişimi seçilen hidrolik planda müm-

kün ve
3. İlk ve son kazan arasındaki kumanda süresindeki 

fark 100 saat ise.
 – Bu durumda kumanda saatlerine göre artan sıraya 

göre sıralanır.
 – Sadece bir dahili değer kumanda saatleri için kul-

lanılır, ısıtma cihazının işletim saatleri okunmaz.

Notlar:
Farklı güçteki farklı ısı üreticilerinde bir kazan sırası 
değişimi mantıklı değildir.
Temel ayar: Kazan sırası değişimi yok

Koruma türü
Korunma türü, elektrikli cihazların çeşitli çevre 
koşullarına uygunluğu ve ayrıca bu cihazlar 
kullanıldığında potansiyel tehlikelere karşı korunmasını 
belirtir.
Örnek: 
Regler IP 20 korunma türüne sahiptir. Burada önemli 
olan iki rakamdır. 
Birinci rakam cihazın örn. cihazın tehlikeli bölgelerine 
girebilecek cisim veya vücut uzuvlarına karşı temasına 
karşı korumasını belirtir 
(2 = Cisim > 12,5 mm Ø).
İkinci rakam cihazın suya karşı korumasını belirtir (0 = 
koruma yok). 

Koruma sınıfı
Koruma türü, mevcut güvenlik önemleriyle ilgili olarak 
bir elektrik çarpmasının önlenmesi için elektrikli 
cihazların sınıflandırılmasını ve işaretlenmesini belirtir.

Kullanıcı düzeyi
Kullanıcı düzeyi, özel bilgilere gerek olmadan ve normal 
işletim esnasında ayarlayabileceğiniz/
değiştirebileceğiniz temel parametreleri size sunar. 
Isıtma sisteminizi, parametreleri uygun şekilde ayarlaya-
rak ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz.

Lejyoner
Lejyoner, çabuk yayılan ve ağır ciğer hastalıklarına 
neden olabilen suda yaşayan bakterilerdir. Isıtılmış 
suyun çoğalmaları için en uygun koşulları sağladığı 
yerde bulunurlar. Suyun kısa süreliğine 65 °C üzerine 
ısıtılması lejyonerleri öldürür.

Maksimum önceden ısıtma (Isıtıyor)
Bu işlev ile ısıtma devresinin etkinleştirilmesi zaman dili-
minden önce sağlanır, amaç ise zaman diliminin 
başlangıcında istenilen sıcaklığına ulaşmış olmaktır.
İşlev sadece gündüzün ilk zaman dilimi için 
gerçekleştirilir. Isıtmanın başlangıcı dış sıcaklığa bağlı 
olarak tespit edilir:
Dış sıcaklığın etkisi:
AT  –20 °C : ayarlanmış ön ısıtma süresi etkin
AT  +20 °C : ön ısıtma süresi yok

Manüel işletim
Manuel işletimde ısıtma devrelerinin her bir sensörünü, 
her pompasını ve her karıştırıcısını ayrı ayrı işlevleri 
bakımından kontrol edebilirsiniz.

Oda sıcaklığı
Oda sıcaklığı evde ölçülen gerçek sıcaklıktır.

Oda sıcklğna.uyarlama
Oda sıcaklığı etkin, oda sıcaklığını gidiş suyu ısısının 
hesabına dahil eder. 
Şartlar: 
 – Uzaktan kumandaya veya duvara monteli reglere, oda 

sıcaklığını ölçen bir sıcaklık sensörü monte edilmiştir. 
 – Oda sıcaklığı etkin işlevi her ısıtma devresi için servis 

teknikeri (C2 menüsü) tarafından etkinleştirilmiş 
olmalıdır. 

Öncelik
Öncelik sadece bir ısıtma cihazına sistem ayırması gibi 
etki eder. Boyler hidrolik olarak ısıtma cihazına bağlıdır. 
Boyler dolumu esnasında ısıtma devrelerinin tüm 
pompaları çalışmaya devam eder.

Örnek: 
1. zaman dilimi: Pt saat 09.00 - 12.00
2. zaman dilimi: Pt saat 15.00 - 18.30

Sıcak su hazırlama esnasında tüm zaman dilimleri için 
sıcak suyun ayarlanan değeri ölçüdür.
Sirkülasyon pompasında işletim zamanlarını zaman 
dilimleri belirler.

Özel işletim türleri:
Boyler devresi için Oto işletim modu seçilmişse 
aşağıdaki özel işletim türleri pompanın ek çalışma süre-
sini etkiler:
Parti: Bir sonraki zaman diliminin başlangıcına
kanadına kadar olan boyler dolumu
Tatil: Boyler dolumu devre dışı
Bir seferlik boyler dolumu: Boyler bir kereliğine ayarla-
nan sıcaklığa kadar doldurulur 
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Resirkülasyon pompası
Sıcak su musluğunu açtığınızda, boru uzunluklarına bağlı 
olarak sıcak suyun gelmesi biraz sürebilir. Bir sirküla-
syon pompası sıcak suyu sıcak su borularından çevirir. 
Bu sayede musluk açıldığında derhal sıcak su mevcuttur. 
Resirkülasyon pompası için zaman dilimleri program-
lanabilir.

Şap kurutma
Döşeme kuruması işlevinin amacı taze döşenmiş şapın 
talimatlara uygun bir şekilde "ısıtarak kurutmak". İşlev 
etkinleştirildiğinde telefon bağlantısı ile yapılan dâhil 
tüm işletim şekilleri durdurulur. Ayarlanmış ısıtma dev-
relerinin gidiş suyu ısısı dış sıcaklıktan bağımsız olarak 
önceden ayarlanmış bir programa göre ayarlanır.
Başlangıç ısısı: 25 °C
Ekranda güncel gün ve kalorifer gidiş sıcaklığı ile birlikte 
işletim modu gösterilir, gün manüel olarak ayarlanabilir.
İşlevin başlatıldığı günün güncel saati kaydedilir. Gün 
değişimi tam olarak bu
saatte gerçekleşir.
Şebeke Kpalı/Açık'dan sonra döşeme kuruması
son etkin günle başlar.

Servis düzeyi
Servis düzeyi, ayarlayabileceğiniz/değiştirebileceğiniz 
özel parametreleri belirtir. Bu kullanım düzeyi servis tek-
nikeri içindir ve bu nedenden dolayı şifre ile korunur.

Sıcaklık düzeltmesi oda gerçek sıcaklığı
Oda sıcaklığının gösterge değerlerini gerektiğinde +/-
3 °C'lik bir alanda yukarı veya aşağı doğru 
kaydırabilirsiniz.

Sıcaklık hata tanınması
Bu işlev bir ısıtma devresinde ayarlara veya donanıma 
bağlı hataları algılamaya yarar.
Eğer önceden ayarlanan sıcaklığa uzun süre geçmesine 
rağmen (ayarlanabilir: Kpalı, 1 ve 12 s arasında) 
ulaşılamıyorsa ilgili devre için bir hata mesajı gösterilir.
Fabrikasyon ayarlar: Kpalı

Sıcak su hazırlama
Sıcak su boylerindeki su, ısıtma cihazınız tarafından 
seçtiğiniz ayarlanan boyler sıcaklığına ısıtılır. Sıcak su 
boylerinin sıcaklığı belirli bir miktar düşerse su tekrar 
ayarlanan boyler sıcaklığına kadar ısıtılır. Boyler suyu-
nun ısıtılması için zaman dilimleri programlayabilirsiniz.

teleSWITCH
Telefon üzerinden kaloriferin uzaktan kumanda edilmesi 
için uzaktan telefon kontağı Vaillant teleSWITCH. 

Yaz/Kış değişimi
Temel göstergede yaz/kış saati arasındaki geçişin oto-
matik olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği seçilebilir.
Fabrika ayarında (Teslimat durumu) otomatik değiştirme 
yapılmaz.
Regler dış sensör VRC DCF ile donatılmışsa yaz/kış saati 
geçişi otomatik olarak gerçekleşir. Otomatik geçişin 
kapatılması bu durumda mümkün değildir.
Mart ayının son hafta sonunda saat bir saat ileri alınır: 
Saat 2:00'den saat 3:00'e.
Ekim ayının son hafta sonunda saat bir saat geri alınır: 
Saat 3:00'den saat 2:00'e.

Zaman dilimi
Kalorifer, sıcak su hazırlama ve resirkülasyon pompası 
için gün başına üç zaman dilimi programlanabilir.
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