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Oversigt 1 - Betjening

2
1

3

45

Grunddata            1

Sprog                        > dansk
Dato                             09.05.03
Ugedag                        Fr
Klokkeslæt                   16:55

>Vælg sprog

Fig. 0.1  Betjeningsoversigt

Forklaring
1 Menubetegnelse
2 Cursor, viser det valgte parameter
3 Menunummer
4 Indstillingsknap , 

indstil parameter (dreje), vælg parameter (trykke)
5 Indstillingsknap , 

vælg menu (dreje), aktivér specialfunktioner (trykke)

Betjeningsforløb

Brugerniveau
Indstillingsknap  drejes  for at vælge menu
Indstillingsknap  trykkes  for at vælge det parameter, der skal ændres
Indstillingsknap  drejes  for at ændre det valgte parameter

Specialfunktioner
Kun mulig i grundvisningen (spare, party, engangsbeholderopvarmning)
Indstillingsknap  trykkes op til 3 gange for at vælge specialfunktion
Indstillingsknap  trykkes   for at vælge det parameter, der skal ændres, og for at overtage den valgte 

parameterværdi (efter ændring ved at dreje)
Indstillingsknap  drejes   for at indstille den ønskede værdi (kun nødevendig ved sparefunktionen)
Indstillingsknap  trykkes  for at afslutte specialfunktionen

Servicefunktioner (installatørspecifikt valg)
Valg fra grundvisningen mulig
Indstillingsknapperne  og  trykkes samtidigt 1 gang skorstensfejerfunktion
Indstillingsknapperne  og  trykkes samtidigt 2 gange manuel drift

3Betjenings- og installationsvejledning calorMATIC 630

Oversigt 1 - Betjening
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Oversigt 2 - Displays

Display i grundvisningen

Displayet viser den aktuelle driftsmåde samt den 
nominelle rumtemperatur for hver varmekreds og 
muliggør en hurtig ændring af driftsmåde for hver 
varmekreds.

Er der tilsluttet mere en to varmekredse, vises de efter 
hinanden (ved at dreje indstillingsknappen ).

Eksempel på display på menuniveau

Indstillingsområde for brugerspecifikke indstillinger.

Eksempel på display på kodeniveau

Indstillingsområde for anlægsspecifikke indstillinger, som 
kun vvs-installatøren må udføre.

Eksempel på display servicefunktioner

Funktioner, som vvs-installatøren eller skorstensfejeren 
kan aktivere.

Eksempel på display specialfunktioner

Funktioner, som ændrer varmekredsens driftsmåde 
midlertidigt og afsluttes automatisk.
Det er kun muligt at kalde fra displayet grundvisning.

Oversigt 2 - Displays
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Henvisninger vedrørende
dokumentationen

De følgende henvisninger er en vejviser gennem den 
samlede dokumentation.
I forbindelse med denne betjenings- og 
installationsvejledning gælder der også andre bilag.
Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi 
disse vejledninger ikke overholdes.

Andre gyldige bilag
For brugeren af systemet:
De enkelte betjeningsvejledninger til de forskellige 
anlægskomponenter skal overholdes i forbindelse driften 
af anlægget.

For vvs-installatøren:
De enkelte installationsvejledninger til de forskellige 
anlægskomponenter skal overholdes i forbindelse med 
monteringen og idrifttagningen.

Anbringelse og opbevaring af bilagene
Giv denne betjenings- og installationsvejledning og 
hjælpemidlerne videre til brugeren af systemet. Denne 
står for opbevaringen, for at vejledninger og 
hjælpemidler står til rådighed, når der er brug for dem.

Anvendte symboler
Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne 
installationsvejledning, når De installerer enheden!

d Fare!
Umiddelbar fare for liv og helbred!

e Fare!
Livsfare på grund af elektrisk stød fra 
spændingsførende tilslutninger!

H Fare!
Fare for forbrænding og skoldning!

a Advarsel!
Mulig farlig situation for produkt og miljø!

h Henvisning!
Nyttige informationer og henvisninger.

• Symbol for en krævet aktivitet

Betjeningsvejledning

1 Beskrivelse af enheden

1.1 Opbygning og funktion
Reguleringsættet calorMATIC 630 indeholder enheder 
og føler til opbygning af en vejrkompenserende fremløbs
temperaturregulering med tidsprogrammer til et 
varmtvands-centralvarmeanlæg med 
varmtvandsopvarmning.

Regulatoren kan styre følgende anlægskredse:
• en direkte varmekreds,
• to blanderkredse f.eks. til gulvopvarmning,
• en indirekte opvarmet varmtvandsbeholder,
• en varmtvandscirkulationspumpe.

Til udvidelse af systemet kan De tilslutte op til 6 ekstra 
blanderkredsmoduler (tilbehør) med hver to 
blanderkredse, dvs. regulatoren kan maksimalt styre 
15 varmekredse.

Blanderkredsene programmeres via den centrale 
regulator. For separat betjening er det som alternativ til 
hver blanderkreds nødvendigt med en separat 
fjernbetjeningsenhed.

For en mere komfortabel betjening kan der for de første 
8 varmekredse tilsluttes fjernbetjeningsenheder.

Hver blanderkreds kan alt efter behov stilles om mellem:
– Varmekreds (Radiatorkreds, gulvvarmekreds e.l.),
– styring efter en fast værdi,
– returløbsforøgelse,
– varmtvandskreds (udover den integrerede 

varmtvandskreds).

Vha. modulerende buskobler (tilbehør) kan der tilsluttes 
op til seks modulerende Vaillant-kedler eller op til seks 
et- og totrinsvarmegivere.

Med tilslutningen af telefonfjernkontakten (potentialfri 
kontaktindgang) kan regulatorens driftsmåde omstilles 
via telefonfjernkontakten teleSWITCH fra vilkårligt sted 
pr. telefon.

Henvisninger vedrørende dokumentationen
Beskrivelse af enheden 1
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1.2 Oversigt over systemet
Styresystemets grundudrustning omfatter 
regulatorsættet incl. tilslutningssokkel, hvor tilslutninger 
på opstillingsstedet udføres, og de dertil nødvendige 
følere.
I grundudrustningen kan følgende styres:
- en varmtvandsbeholder,
- maks. 2 modulerende kedler, alternativt

en totrinskedel,
- 2 styrede kredse,
- 1 ikke styret kreds
Til yderligere anlægskomponenter som yderligere 
varmekredse osv. kan ekstra moduler integreres i 
systemet. Disse kan ses i oversigten over systemet 
(fig. 1.1, side 6).

2 Betjening

Alle indstillinger, som er nødvendige i systemet, kan 
udføres på grundregulatoren. Til dette er 
grundregulatoren udstyret med et grafisk display. For en 
nem betjening anvendes tekstindikatorer. Displayets 
nationale sprog kan omstilles om nødvendigt.

2.1 Displaytyper
Regulatoren har forskellige typer af displayvisning, som 
ses alt efter valg (grundvisning, menuvisninger, visninger 
på kodeniveauet).
I grundvisningen vises de aktuelle driftstilstande samt 
de enkelte varmekredses nominelle rumtemperaturer.
Driftstilstandene og de enkelte varmekredses nominelle 
rumtemperaturer kan også ændres i grundvisningen.

I opstillingen (oversigt 2) på side 4 er mulige displays 
vist som eksempel.

Hvis De drejer på venstre indstillingsknap , springer 
displayet til grundvisningen, hvor de aktuelle 
driftstilstande samt de enkelte varmekredses nominelle 
rumtemperaturer vises og kan ændres.
Ved at dreje yderligere på indstillingsknappen  kommer 
De til menuvisningerne, hvor der er adgang til 
indstillinger, som er relevante for brugeren, 
f.eks. opvarmningsfaser, sænkningstemperaturer og 
varmekurver. Disse menuer er kendetegnet ved et 
nummer øverst til højre i displayet (se oversigt 1, 
udklapsside foran). Nummereringen gør det lettere at 
finde de enkelte menuer under programmeringen.

Fig. 1.1  Oversigt over systemet

1 Beskrivelse af enheden
2 Betjening



7Betjenings- og installationsvejledning calorMATIC 630

Drejer De indstillingsknappen  yderligere, kommer De 
til kodeniveauet, som skal være forbeholdt vvs-
installatøren pga. parametre, der kan ændres der, og 
som vha. en kodeindtastning er sikret mod at blive 
ændret utilsigtet.
Indtastes der ikke en kode, dvs. kodeniveauet frigives 
ikke, kan de efterfølgende parametre ganske vist vises i 
de enkelte menuer, men ikke ændres. Dette niveau er 
kendetegnet ved en nummerering, der starter med 
C (C1, C2, C3, ...).
Desuden kan nogle specialfunktioner, som f.eks. 
sparefunktionen og installatørspecifikke 
servicefunktioner, vises og vælges. Det nødvendige 
betjeningsforløb er beskrevet i oversigten 1 (udklapsside 
foran).

2.2 Indstillingsknapper
Hele programmeringen af styringssytemet sker vha. blot 
to indstillingsknapper (  og , oversigt 1, udklapsside 
foran). Indstillingsknappen  bruges til valg af parameter 
(ved at trykke) og indstilling af parametre (ved at dreje). 
Med indstillingsknappen  vælges menuen (ved at dreje), 
og specialfunktionerne aktiveres (ved at trykke).

2.3 Betjeningsvejledning
Princippet for betjeningen er baseret på Vaillant-
betjeningskonceptet "Klik og drej" samt en 
tekstindikator til entydig mærkning af den gennemførte 
programmering. Oversigt 1 (udklapsside foran) viser den 
principielle opbygning af displayet samt 
betjeningsforløbet for brugeren eller installatøren.

I det efterfølgende beskrives de nødvendige 
betjeningstrin. I tabellerne 2.1 og 2.2 (side 8 til 10) kan 
De aflæse, hvilken menu De skal vælge for at vise eller 
ændre det ønskede parameter.

2.3.1 Menuvalg
Som den første menu ser De grundvisningen, hvor de 
aktuelle driftsmåder samt nominelle rumtemperaturer 
for hver varmekreds vises.
Ved at dreje indstillingsknappen  kan cursoren flyttes til 
det ønskede parameter. Derved springer cursoren kun til 
parametre, som kan ændres i denne menuvisning. 
Samtidigt vises i den nederste linje, hvad der kan ændres 
ved at dreje indstillingsknappen , f.eks. "Valg af 
driftsmåde". Ved at trykke på indstillingsknappen  
vælges parameterændringen. Hvis indstillingsknappen  
drejes, omstilles parametret straks. Dette vises med det 
samme i regulatorens display og bekræftes ved at trykke 
på indstillingsknappen .

2.3.2 Tabeller til menuniveauet
For at ændre parametrene skal De gå frem som 
beskrevet i afsnit 2.3.1. For at gøre det tydeligere har de 
parametre i tabellen 2.2 (side 9), der kan ændres, en grå 
baggrund. Forklaringer til parametrene findes lige ved 
siden af de enkelte displayvisninger eller i appendikset i 
kapitlet Funktionsoversigt.

2.3.3 Specialfunktioner
Valg af specialfunktioner kan foretages ud fra 
grundvisningen. Tryk hertil på indstillingsknappen .
For at ændre parametret, skal De trykke på 
indstillingsknappen  for at vælge og dreje på den for at 
indstille. De bekræfter ved igen at trykke på 
indstillingsknappen . Følgende specialfunktioner kan 
vælges:

- Sparefunktion   Indstillingsknap  
trykkes 1 gang

- Partyfunktion   Indstillingsknap  
trykkes 2 gange

- Engangsbeholderopvarmning  Indstillingsknap  
trykkes 3 gange

I tabel 2.3 Specialfunktioner på side 11 findes en 
opstilling over specialfunktionerne.

For at aktivere en af funktionerne skal De blot vælge 
denne. Kun i sparefunktionen er en ekstra indtastning af 
det klokkeslæt, som sparefunktionen skal gælde til, 
nødvendig (regulering til sænkningstemperatur). 
Grundvisningen vises enten, når funktionen ophører 
(tidspunktet er nået), eller når De igen trykker på 
indstillingsknappen . Forklaring til funktionerne finder 
De i denne vejlednings appendiks.

Betjening 2
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Vist menu / displayvisning Betydning og indstillingsmuligheder

I grundvisningen ses udover den aktuelle dato, det aktuelle klokkeslæt, den aktuelle 
udetemperatur og - ved brug af betjeningsenheden som fjernbetjeningsenhed og aktiveret 
rumstyring - den aktuelle rumtemperatur yderligere informationer som den aktuelle 
driftsmåde og den nominelle rumtemperatur, der er tildelt varmekredsen. Når driftsmåden 
indstilles, gives der besked til regulatoren om, under hvilke betingelser den tildelte 
varmekreds eller varmtvandskreds skal reguleres.

Driftsmåderne "opvarmning", "sænkning", "auto", "eco" og "fra" er til rådighed for 
varmekredse:
Auto

Eco

Opvarmning

Sænkning

Fra

Varmekredsens drift skifter i henhold til et fastsat tidsprogram mellem 
driftsmåderne "opvarmning" og "sænkning".
Varmekredsens drift skifter i henhold til et fastsat tidsprogram mellem 
driftsmåderne "opvarmning" og "fra". Derved frakobles varmekredsen i 
sænkningstiden, såfremt frostsikringsfunktionen (afhængig af 
udetemperaturen) ikke aktiveres.
Varmekredsen drives uafhængigt af et fastsat tidsprogram iht. den 
nominelle rumtemperatur om dagen.
Varmekredsen drives uafhængigt af et fastsat tidsprogram iht. den 
nominelle rumtemperatur om natten.
Varmekredsen er frakoblet, hvis frostsikringsfunktionen (afhængig af 
udetemperaturen) ikke er aktiveret.

Driftsmåderne "auto", "til" og "fra" er til rådighed for de tilsluttede varmtvandsbeholdere 
og cirkulationskredsen.
Auto

Til

Fra

I henhold til et fastsat tidsprogram meddeles hhv. beholderopvarmning og 
frigivelse til cirkulationspumpen:
Beholderopvarmningen er hele tiden frigivet, dvs. om nødvendigt
efteropvarmes beholderen straks, cirkulationspumpen er hele tiden i
drift.
Beholderen opvarmes ikke, cirkulationspumpen er ude af drift.
Kun hvis beholdertemperatur kommer ned på under 10 °C,
eftervarmes beholderen til 15 °C som frostsikring.

20 15 10 5 0 – 5 – 10 – 15 – 20
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1.2

1.5

2.02.53.03.54.0

Udetemperatur i °C

Fremløbstemperatur 

i °C
Varmekurver Et andet indestilleligt parameter er den nominelle rumtemperatur, der ligeledes kan 

indstilles separat for hver varmekreds. Den nominelle rumtemperatur tages med i 
beregning af varmekurven. Forøger De den nominelle rumtemperatur, forskyder De den 
indstillede varmekurve parallelt på en 45°-akse og tilsvarende den fremløbstemperatur, 
som den vejrkompenserende regulator skal regulere. Sammenhængen mellem den 
nominelle rumtemperatur og varmekurven fremgår af skitsen ved siden af.

Tab. 2.1  Parametre, der kan indstilles i grundvisningen

2 Betjening
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Viste men / displayvisning Betydning og indstillingsmuligheder

I displayet "Grunddata" kan De indstille den aktuelle dato, ugedag og, hvis DCF-
modtagelse ikke er mulig, det aktuelle klokkeslæt til regulatoren. Når regulatoren 
modtager DCF-signalet, blinker prikkerne mellem time- og minutvisningen.
Disse indstillinger virker på alle tilsluttede systemkomponenter.

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

I displayet tidsprogrammer kan opvarmningsfaserne for hver varmekreds indstilles. 
Til dette skal varmekredsen først vælges ved at dreje på indstillingsknappen .
Pr. dag eller pr. blok kan der gemmes op til tre opvarmningsfaser. Reguleringen 
foregår iht. den indstillede varmekurve og den indstillede nominelle rumtemperatur. 
Varmekredsene indeholder som standard et grundprogram:
Ma. – fr.
Lø.
Sø.

kl. 6:00 - 22:00
kl. 7:30 - 23:30
kl. 7:30 - 22:00

Samme indstillinger kan også foretages for beholdervarmekredsen og cirkulationspu
mpekredsen.

Til regulatoren og alle systemkomponenter, som er tilsluttet den, er det muligt at 
programmere to ferietidsrum med datoangivelse. Desuden kan den ønskede 
sænkningstemperatur, dvs. den værdi anlægget skal reguleres til i forbindelse med 
fravær, indstilles her uafhængigt af det indstillede tidsprogram. Efter ferietiden 
springer regulatoren automatisk tilbage til den tidligere valgte driftsmåde. Aktivering 
af ferieprogrammet er kun muligt i driftsmåderne auto og eco. 
Tilsluttede beholderopvarmningsskredse og cirkulationspumpekredse skifter under 
ferietidsprogrammet automatisk til driftsmåden "fra".

Tab. 2.2 Parametre, der kan indstilles på menuniveauet

Betjening 2
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Vist menu / displayvisning Betydning og indstillingsmuligheder

I displayet parameter varmekreds er det muligt at indstille parametrene 
sænkningstemperatur og varmekurve.

Sænkningstemperaturen er den temperatur, som opvarmningen reguleres til i 
sænkningstiden. Den kan indstilles separat for hver varmekreds.
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Udetemperatur i °C

Fremløbstemperatur 

i °C
Varmekurver Varmekurven viser forholdet mellem udetemperaturen og den nominelle 

fremløbstemperatur. Indstillingen foretages separat for hver varmekreds.
Anlæggets rumklima afhænger i høj grad af valget af den rigtige varmekurve. For høj 
varmekurve betyder for høje temperaturer i systemet, hvilket giver et højere 
energiforbrug. Hvis varmekurven er valgt for lav, opnås det ønskede 
temperaturniveau i givet fald først efter lang tid eller slet ikke.

Her er det muligt at indstille den ønskede beholdertemperatur.

Hver varmekreds i anlægget kan benævnes individuelt. Til dette er der maks. 10 
bogstaver til rådighed pr. varmekreds. De valgte benævnelser overtages automatisk 
og vises i de aktuelle displayvisninger.

I det sidste display på brugerniveauet indtastes koden til vvs-installatørens niveau. Da 
de indstillinger, som er mulige der, skal være forbeholdt vvs-installatøren, er dette 
niveau beskyttet mod utilsigtet ændring med en adgangskode.
Tryk en gang på indstillingsknappen  for at kunne læse indstillingsparametre uden 
indtastning af kode. Derefter kan parametre på kodeniveauet aflæses ved at dreje på 
indstillingsknappen  , men de kan ikke ændres.

Tab. 2.2 Parametre, der kan indstilles på menuniveauet (fortsat)

2 Betjening
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Vist menu / displayvisning Betydning og indstillingsmuligheder

Fr 17.05.02 15:37 - 15°C
Rumtemperatur 21°C

Spare aktiveret
til >18:30

>Vælg slut klokkeslæt

Sparefunktion: Gør det muligt at sænke opvarmningsfaserne i et indstilleligt tidsrum.
Indtast sluttid for sparefunktionen:   Time: Minut

Partyfunktion: Den gør det muligt at fortsætte opvarmnings- og 
varmtvandsperioderne ud over det næste udkoblingstidspunkt indtil den næste 
opvarmningsstart.
Kun de varmekredse og VV-kredse, der er indstillet i driftsmåden auto eller ECO, er 
omfattet af partyfunktionen.

Engangsbeholderopvarmning: Denne funktion gør det muligt at opvarme 
varmtvandsbeholderen uafhængigt af det aktuelle tidsprogram.

Tab. 2.3 Specialfunktioner

Betjening 2
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3  Fejlmeldinger

Ved fejl på anlægget viser den centrale regulator 
fejlmeldinger. Disse angives tydeligt.
Kontakt Deres vvs-installatør for at afhjælpe fejl. Hvis 
vvs-installatøren har programmeret dette, ses hans 
telefonnummer i displayet.

4  Frostsikring

Regulatoren er udstyret med en frostsikringsfunktion: 
Denne funktion sikrer i driftsmåderne "fra" og "eco-fra" 
frostsikring af varmeanlægget.

Falder udetemperaturen til under en værdi på +3°C, 
fastsættes den indstillede sænkningstemperatur (nat) 
automatisk for hver varmekreds.

a Advarsel!
Fare for tilfrysning af anlægget - 
Frostsikringsfunktionen virker kun, når kedlen 
ikke er afbrudt fra nettet.

5 Garanti

Vaillant yder på styringen en garanti på to år regnet fra 
opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vail-
lant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl 
på styringen.
For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, 
f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller uregle-
menteret anvendelse påtager Vaillant sig ikke noget ans-
var.
Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er ud-
ført af en vvs-installatør / el-installatør. Hvis der udføres 
service/ reparation af andre end Vaillant-kundeservice 
bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres 
af en vvs-installatør.
Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er mon-
teret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant.

6 Dataoverføring

Alt efter de lokale forhold kan det vare op til 15 minutter, 
indtil alle data (udetemperatur, DCF, enhedsstaus osv.) er 
aktualiseret.

3 Fejlmeldinger, 4 Frostsikring
5 Garanti, 6 Dataoverføring
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Installationsvejledning

1 Generelt

Monteringen, el-tilslutningen, indstillingerne i enheden 
samt den første idrifttagning må kun foretages af et 
autoriseret vvs-firma!

Overblik: Hvad De skal gøre for at installere regulatoren
calorMATIC 630.

1.  Forberedelse:
– Læs installationsvejledningen
– Kontrollér leverancen

2.  Installation af enheden:
– Montering af vægophæng og central regulator
– Montering af tidsstyringssignalmodtager (DCF)
– Udføresel af elinstallation

3.  Driftsklargøring:
– Foretag grundindstillinger på den centrale regulator
– Foretag anlægsspecifikke indstillinger.

Uddybende forklaringer til dette:
Regulatoren calorMATIC 630 gør det muligt at styre 
varmeanlæg med forskellige komponenter.
For at tilpasse styringen til forholdene på stedet, skal 
elinstallationen foretages i overensstemmelse med de 
nødvendige komponenter i systemet. Yderligere 
informationer vedr. elinstallationen findes i kapitel 4.

CE-mærkning
Med CE-mærkningen dokumenteres det, at regulatoren 
calorMATIC 630 i forbindelse med Vaillant-kedler 
opfylder de grundlæggende krav i direktivet om 
elektromagnetisk kompatibilitet (direktiv 89/336/EØF).

Anvendelse i overensstemmelse med formålet
Regulatoren calorMATIC 630 er konstrueret efter det 
aktuelt tekniske niveau og sikkerhedstekniske regler. 
Alligevel kan der ved ukorrekt anvendelse eller ved 
anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med 
formålet, opstå farer for brugerens eller en anden 
persons liv og helbred, eller udstyr eller andre materielle 
værdier kan forringes.

Den centrale regulator calorMATIC 630 er et 
busmodulært styresystem til regulering af vandbårne 
centralvarmeanlæg med integreret 
varmtvandsopvarmning.

Anden brug eller brug, der går ud over det, anses ikke 
for at være i overensstemmelse med formålet. For 
skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter 
producenten/leverandøren ikke. Risikoen bæres alene af 
brugeren.
Til anvendelse i overensstemmelse med formålet hører 
også overholdelsen af betjenings- og installationsvejledn
ingen.

2 Sikkerhedshenvisninger/forskrifter

Regulatoren skal installeres af autoriseret installatør, der 
er ansvarlig for at overholde de gældende normer og 
forskrifter. Vi påtager os intet ansvar for skader, der 
opstår, fordi denne vejledning ikke overholdes.

2.1 Sikkerhedshenvisninger

a Fare!
Der er livsfare på grund af elektrisk stød fra 
spændingsførende tilslutninger.
Før arbejder på udstyret skal strømforsyningen 
kobles fra og sikres mod genindkobling.
Fjern kun regulatoren fra vægophænget eller 
soklen, når den er uden spænding.

2.2 Forskrifter
Ved el-installationen skal forskrifterne i VDE samt EVU 
overholdes.

Til ledningsføringen skal der anvendes almindelige 
ledninger.
Minimumtværsnit for ledningerne:
– Tilslutningsledning 230 V 

(pumper eller blandertilslutningskabel) 1,5 mm2

– Lavspændingsledninger
(føler- eller busledninger)  0,75 mm2

Følgende maks. ledningslængder må ikke overskrides:
- Følerledninger    50 m
– Busledninger    300 m

Tilslutningsledninger med 230 V og føler- og 
busledninger skal føres separat, hvis de har en længde 
på 10 m eller derover.

230 V-tilslutningsledninger skal udføres i 1,5 mm2 og ved 
hjælp af de vedlagte trækaflastninger fastgøres i 
vægophænget.

Udstyrets frie klemmer må ikke anvendes som 
støtteklemmer for yderligere ledningsføring.

Regulatoren skal installeres i tørre rum.

Generelt 1
Sikkerhedshenvisninger/forskrifter 2
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3 Montering

Den centrale regulator kan anbringes direkte i 
vægophænget eller som fjernbetjeningsenhed med 
vægsoklen VR 55 (tilbehør) på en væg.

3.1 Leveringsomfang
Kontrollér vha. tabel 3.1 regulatorsættets 
leveringsomfang.

Pos. Antal Komponent

1 1 Regulator calorMATIC 630 med vægophæng

2 4 Standardføler VR 10

3 1 Netkabel 230 V, 3 m lang

4 1 Forbindelsesledning 7/8/9, 3 m lang

5 1 Udeføler med integreret DCF-modtager

Tab. 3.1 calorMATIC 630-sættets leveringsomfang

3.2 Tilbehør
Følgende tilbehør kan anvendes til udvidelse af det 
busmodulære styringssystem:

Vægsokkel VR 55
I tilbehørsprogrammet fås en vægsokkel, hvormed 
betjeningsenheden med ProE-klemrækkerne kan 
anvendes som fjernbetjeningsenhed, altså uafængigt af 
det centrale vægophængs installationssted. 
Kommunikationen sker via eBus. Med tilbehøret leveres 
et panel, som kan sættes i det centrale vægophæng i 
stedet for betjeningsenheden.

Blandermodul VR 60
Med blandermodulet er det muligt at udvide 
varmeanlægget med to blanderkredse. Der kan højst 
tilsluttes seks blandermoduler.
På blandermodulet VR 60 indstilles der en entydig 
busadresse med en drejekontakt. Indstillingen af 
varmeprogrammerne samt alle nødvendige parametre 
sker via den centrale regulator med eBussen. Alle 
varmekredsspecifikke tilslutninger (følere, pumper) 
udføres direkte på blandermodulet via ProE-stik.

Modulerende buskobler VR 30
Den modulerende buskobler muliggør kommunikationen 
mellem den centrale regulator og flere Vaillant-kedler. 
Hvis mere end to kedler kobles i kaskade, kræves en 
buskobler til hver kedel, som opretter forbindelsen 
mellem eBus og kedel (western-bøsning). Der kan 
tilsluttes op til 6 VR 30.
Buskobleren monteres direkte i kedlens kontaktskab, 
kommunikationen til regulatoren sker via eBus. På VR 
30 indstilles med en drejekontakt en entydig busadresse. 
Alle andre indstillinger foretages på den centrale 
regulator.

On/off-buskobler VR 31
Buskobleren VR 31 muliggør kommunikationen mellemn 
den centrale regulator calorMATIC 630 og dens on/off-
varmegiver. Ved denne kombination sker kommunikation 
mellem regulator og kedel i princippet via eBus. Ved 
opbygning af en kaskade er en separat buskobler 
nødvendig for hver varmegiver. Der kan tilsluttes op til 6 
buskoblere.

Fjernbetjeningsenhed VR 90
Der kan tilsluttes en separat fjernbetjeningsenhed til de 
første otte varmekredse (VK 1 ... VK 8). Den giver 
mulighed for at indstille driftsmåden, den nominelle 
rumtemperatur og tager i givet fald hensyn til 
rumtemperaturen ved hjælp af den indbyggede rumføler.
De kan desuden indstille parametrene for den 
pågældende varmekreds (tidsprogram, varmekurve etc.) 
og vælge specialfunktioner (partyfunktion etc.).
Desuden er forespørgsler til varmekredsen og 
vedligeholdelse- eller fejlvisning for kedlen mulig. 
Kommunikationen med varmeanlæggets styring sker via 
eBussen.

Standardføler VR 10
Alt efter anlægskonfiguration er ekstra følere som 
fremløbs-, returløbs-, samleklemme- eller beholderføler 
nødvendige. Til dette fås i Vaillant-tilbehørsprogram en 
standardføler. Standardføleren VR 10 er udført således, 
at den enten kan anvendes som dykføler, f.eks. som 
beholderføler i et beholderfølerrør eller som 
fremløbsføler i en hydraulisk fremløbsfordeler. Med 
vedlagte spændebånd kan den også fastgøres som 
anlægsføler på varmerøret i fremløb eller returløb. For 
at sikre en god varmeoverføring er føleren gjort flad på 
den ene side. Vi anbefaler desuden at isolere røret med 
føler for at sikre den bedst mulige temperaturmåling.

Fig. 3.1  Standardføler VR 10

3 Montering
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3.3 Montering af varmeregulator calorMATIC 630

3.3.1 Montering af vægophæng
Leverancen indeholder udover regulatoren 
vægophænget med elektriske klemmerækker. 
Klemmerækkerne er udført i system-proE-teknik, alle 
tilslutninger på opstillingsstedet skal foretages på 
rækkerne.

1

2

Fig. 3.2  Åbning vægophæng

Kabinettets afdækning er udelt.

• Løsn skruen (1) på oversiden af kabinettet.
• Klap kabinettets afdækning (2) ned. Slå kabinettets 

afdækning op, og tag den af.

Fig. 3.3  Montering af vægophænget

h Bemærk, at
-  ledninger med lavspænding (f.eks. 

følerledninger), skal lægges bag vægophænget 
gennem den øverste kabelåbning (4).

-  ledninger med netspænding (230 V) skal 
lægges gennem den nederste kabelåbning.

a Advarsel!
Ledninger med 230 V må i forbindelse med 
tilslutning til ProE-stikket højst afisoleres 
30 mm. Ved en længere afisolering er der fare 
for kortslutning på printpladen, hvis kablerne 
ved en fejl ikke er fastgjort rigtigt i stikket

• Markér alle tre fastgørelseshuller (3), og bor hullerne.
• Vælg rawlplugs, som passer til vægforholdene, og skru 

vægophænget fast.
• Tilslut regulatoren i henhold til ledningsdiagrammerne 

(se S. 21).
• Sørg for at sikre alle ledninger med de vedlagte 

trækaflastninger (5).
• Montér kabinettets afdækning.

Montering 3
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3.3.2 Montering af regulator som 
fjernbetjeningsenhed

Til vægmontering fås en vægsokkel (tilbehør VR 55). 
Sammen med vægsoklen leveres også en afdækning til 
vægophænget.

Anvendes regulatoren som fjernbetjeningsenhed med 
rumtemperaturstyring skal følgende bemærkes ved 
vægmontering:
Det mest fordelagtige monteringssted er for det meste 
på en indervæg i hovedopholdsrummet i ca. 1,5 m højde.
Der skal regulatoren kunne registrere den cirkulerende 
rumluft – uden at blive hindret af møbler, gardiner eller 
andre genstande. Vælg placeringsstedet, så hverken 
træk fra døre eller vinduer eller varmekilder som f.eks. 
radiatorer, kaminvægge, tv'er eller sollys kan påvirke 
regulatoren direkte. I det rum, hvor regulatoren er 
placeret, skal alle radiotarventiler være åbnet helt, når 
rumtemperaturstyringen er aktiveret.
Læg af praktiske grunde de elektriske ledninger til 
kedlen allerede før regulatoren placeres.

3

1

2

4

Fig. 3.4  Montering som fjernbetjeningsenhed

• Sørg for, at kablet til regulatoren er uden strøm.
• Åbn vægophænget med en skruetrækker, og fjern 

kabinettets afdækning.
• Tag regulatoren af.
• Bor to fastgørelseshuller (3) til vægsoklen VR 55 med 

en diameter på 6 mm (i overensstemmelse med 
fig. 3.4), og sæt de vedlagte plugs i.

• Før tilslutningskablet gennem kabelgennemføringen 
(4).

• Fastgør vægsoklen på væggen med de to vedlagte 
skruer.

• Tilslut tilslutningskablet som vist på fig. 4.17 på 
side 32.

• Sæt regulatoren på vægsoklen, så stikbenene på 
overdelens bagside passer i holderne (2).

• Tryk regulatoren på vægsoklen, indtil den går i 
indgreb.

• Sæt den vedlagte afdækning ind i vægophænget.
• Montér kabinettets afdækning.

3.3.3 Montering af DCF-modtageren
Denne enhed må kun åbnes og installeres i henhold til 
illustrationerne af en autoriseret vvs-installatør. 
I den forbindelse skal de gældende sikkerhedsforskrifter 
og installationsvejledningerne til kedlen og 
varmeregulatoren overholdes.

Monteringssted
Før monteringen bør det kontrolleres, at modtagelsen af 
tidssignalet er tilstrækkelig god. Til dette trækkes en 
provisorisk ledningsføring til regulatoren.
Anvendes den som DCF-modtager med integreret 
udeføler (fig. 3.5), må den hverken monteres på et sted i 
læ eller på et sted med særlig meget træk. Må ikke 
udsættes for direkte sol!
Ved bygninger med op til 3 etager skal den monteres i 
2/3 fassadehøjde, ved mere end 3 etager mellem 2. og 3. 
etage.

ð

Łł

Fig. 3.5  DCF-modtager, monteringssted

a Advarsel!
Fare for gennemfugtning af væg og enhed!
Sørg for at sikre, at DCF-modtageren og 
bygningen er vandtætte, ved hjælp af en 
tilsvarende kabelføring og omhyggelig 
arbejdsmåde.
Enheden skal fastgøres på væggen i den 
monteringsposition, der er vist på fig. 3.6!
Kabelindføringen (3, fig. 3.6) skal vende nedad.

3 Montering
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Fig. 3.6  DCF-modtager, monteringsposition

• Træk tilslutningskablet (4) på monteringsstedet med 
en let hældning udad.

• Åbn kabinettet (2), og fastgør det på væggen med 2 
skruer (5).

• Skub tilslutningskablet gennem kabelindføringen (3) 
nedefra.
Forskruningen skal ikke løsnes.
Pakningen i forskruningen tilpasser sig det anvendte 
kabel (kabeldiameter: 4,5 til 10 mm).

• Glem ikke pakningen, når kabinetoverdelen (1) 
anbringes, og tryk kabinetoverdelen på, indtil den går i 
indgreb.

Fig. 3.7  DCF-modtager, tilslutning af kablet

Synkroniseringstiden er normalt ca. 5 minutter og kan 
afhængigt af lokale og bygningsmæssige forhold samt af 
vejrmæssige forhold være på op til 20 minutter.

4  El-installation

El-tilslutningen må kun foretages af en elektriker.

d Fare!
Der er livsfare på grund af elektrisk stød fra 
spændingsførende tilslutninger!
Før arbejder på udstyret skal strømforsyningen 
kobles fra og sikres mod genindkobling.
Det er ikke tilstrækkeligt at betjene 
netkontakten for at gøre alle systemets 
klemmer spændingsfri.

a Advarsel!
Ledninger med 230 V må i forbindelse med 
tilslutning til ProE-stikket af 
sikkerhedsmæssige årsager højst afisoleres 
30 mm.
Afisoleres mere er der fare for kortslutning på 
printpladen, hvis kablerne ved en fejl ikke er 
fastgøres rigtigt.

4.1 Tilslutning af kedel
• Åbn kedlens kontrolboks i henhold til installationsvejle

dningen.
• Udfør kedlens ledningsføring med vedlagte 

forbindelsesledning som vist på fig. 4.1.

230 V~
Tilslutning på stedet

Netledning 230 V
Leveringsomfang

Forbindelsesledning
7/8/9

Leveringsomfang

Fig. 4.1  Tilslutning af kedel

• Tilslut kedlens nettilførsel i vægophænget med det 
vedlagte netkabel.

h Henvisning!
calorMATIC 630 har en netkontakt, hvormed 
den interne elektronik samt alle tilsluttede 
aktuatorer (pumper, blandere) frakobles i 
forbindelse med test eller service.

Montering 3
El-installation 4
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Hvis den maksimale totalstrøm på 6,3 A eller den 
maksimale kontaktbelastning på 2 A overskrides inden 
for systemet, skal forbrugeren / forbrugerne forbindes 
via en kontaktor.

4.2 Ledningsføring
Regulatoren calorMATIC 630 har en automatisk 
føleridentificering. Konfigurationen af de tilsluttede 
varmegivere sker automatisk. Konfigurationen af de 
tilsluttede varmekredse skal udføres svarende til 
anlægskombinationen.
Illustrationen af de mulige hydrauliske komponenter 
findes på side 20 til 31.

• Udfør komponenternes ledningsføring iht. det 
tilhørende ledningsdiagram.

a Advarsel!
For at sikre en fejlfri funktion kræves det 
generelt, at føleren VF1 tilsluttes for at finde 
den fælles fremløbstemperatur.

4.2.1 Tilslutning af en blanderkreds som 
beholdervarmekreds

Hver blanderkreds i systemet kan alternativt anvendes 
som beholdervarmekreds.
• Udfør ledningsføringen som vist på fig. 4.2.

Fig. 4.2  Tilslutning af en blanderkreds som beholdervarmekreds

Forklaring til 4.2:
1 Beholdervarmepumpe
2 Cirkulationspumpe
3 Beholderføler

4.2.2 Særlige forhold ved tilslutning af 
cirkulationspumpe

Regulatoren har en separat tilslutning til en 
cirkulationspumpe. Denne cirkulationspumpe er tildelt 
den ikke omkonfigurerede beholdervarmekreds. Den gør 
det muligt at benytte et tidsprogram, som kan indstilles 
uafhængigt af beholdervarmeprogrammet.

En tilsluttet cirkulationspumpe i en blanderkreds 
omkonfigureret til beholdervarmekreds viser altid det 
samme tidsprogram som den omkonfigurerede 
beholdervarmekreds.

Beholdervarmekredse og tilsluttede cirkulationspumper 
viser i princippet den samme driftsmåde. Dvs. 
driftsmåden, som kan indstilles for 
beholdervarmekredsen, gælder generelt også for 
cirkulationspumpen.

4.2.3 Indgange ved specialfunktioner
Reguleringen har specielle indgange, der kan benyttes til 
specialfunktioner, hvis der er behov for det.

Indgang cirkulationspumpe
Til denne indgang kan der tilsluttes en potentialfri 
kontakt (trykkontakt). Med et kort tryk på kontakten 
startes cirkulationspumpen i et fast tidsrum på 5 
minutter uafhængigt af det indstillede tidsprogram.

Indgang TLF
Til denne indgang kan der tilsluttes en potentialfri 
kontakt (omskifter). Når der trykkes på kontakten, 
ændres driftsmåden for de tilsluttede varmekredse, VV-
kredse og cirkulationspumpen afhængigt af indstillingen 
i menuen C9.

Til denne indgang kan De desuden tilslutte tilbehøret 
teleSWITCH, som kan anvendes til at foretage den 
samme ændring på lang afstand via telefonnettet.

4 El-installation
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4.2.4  Stikbelægning

Nettilslutning 230 V~
Udgang

Fremløbsføler samlertemperatur

Nettilslutning 230 V~
Indgang

Fremløbsføler varmekreds 2

Fremløbsføler varmekreds 3

Beholdervarmepumpe/
Omskifterventil

Kedeltemperaturføler
(kun ved delt prioritering med
on/off-varmekedel)

Cirkulationspumpe Beholderføler

Pumpe brænderkreds

Blander varmekreds 2

Pumpe varmekreds 2

Afbryderkontakt
Cirkulationskreds

Blander varmekreds 3
Tilslutning telefonfjernkontakt
teleSWITCH

Tilslutning eBus

Pumpe varmekreds 3
Udeføler VRC DCF

Tilslutning af on/off-
kedel trin 1

Frigivelse af beholderopvarmning
(kun ved udskiftning af MF-TEC)

Tilslutning af on/off-
kedel trin 2 Tilslutning af modulerende

Kedel 1

Omskifterventil Tilslutning af modulerende
kedel 2

Fig. 4.3 Stikbelægning

El-installation 4
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4.2.5 Særlige forhold ved tilslutning af varmtvandsbeholder

Eksempel 1

Hvis der tilsluttes en varmtvandsbeholder direkte til kedlen, skal De være opmærksom på, at parameteret delt 
prioritering i menuen C10 altid skal stilles på "Ja" for at sikre en fejlfri funktion.
Ekstra omkonfigurerede varmtvandskredse, der er integreret efter fremløbsfordeleren, er ikke omfattet af denne 
indstilling.

Varmeanlæggets udstyr:
- 1 Varmegiver (f.eks. væghængt gaskedel, tilslutning via 7/8/9)
- 1 Varmtvandsbeholder
- 1 ikke reguleret varmekreds (brænderkreds, styring via fjernbetjeningsenhed)
- 2 regulerede varmekredse (2 gulvvarmekredse, styring via fjernbetjeningsenheder)

Fig. 4.4  Væghængt kedel med VRC 630

4 El-installation
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Fig. 4.5  Ledningsføring VRC 630, 1...VC, 3 HK, VIH

El-installation 4



Betjenings- og installationsvejledning calorMATIC 63022

Eksempel 2

Hvis varmtvandsbeholderen er installeret bag fremløbsfordeleren, skal parameteret delt priotering i menuen C10 
stilles på "Nej". I den forbindelse skal De være opmærksom på, at ved kedler med indbygget prioriteringsskifteventil 
til varmtvandsopvarmning skal stikket til prioriteringsskifteventilen tages ud, så forbindelsen til fremløbsfordeleren 
ikke spærres ved varmtvandsopvarmningen.

Varmeanlæggets udstyr:
- 2 Varmegivere (f.eks. 2 væghængt gaskedler, tilslutning via 7/8/9)
- 1 varmtvandsbeholder (tilsluttet bag fremløbsfordeler)
- 1 ikke reguleret varmekreds (brænderkreds, styring via fjernbetjeningsenhed)
- 2 regulerede varmekredse (2 gulvvarmekredse, styring via fjernbetjeningsenheder)

Fig. 4.6  Væghængte kedler med VRC 630 VIH bag fremløbsfordeler

4 El-installation
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Fig. 4.7  Ledningsføring VRC 630, 2...VC, 3 HK, VIH

El-installation 4
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Eksempel 3

I forbindelse med 2- eller flerkedelanlæg med en varmtvandskreds tilsluttet direkte til en kedel skal indstillingen delt 
prioritering "Ja" også vælges.

Varmeanlæggets udstyr:
- 4 varmegivere (f.eks. 4 væghængte gaskedler VC 466, tilslutning via VR 30)
- 1 varmtvandsbeholder (tilsluttet bag fremløbsfordeler)
- 1 ikke reguleret varmekreds (brænderkreds, styring via fjernbetjeningsenhed)
- 4 regulerede varmekredse (4 radiatorkredse, styring via fjernbetjeningsenheder)

Fig. 4.8  calorMATIC 630 med 5 varmekredse og 4 VC 466

4 El-installation
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Fig. 4.9  Ledningsføring VRC 630, 4 VC466, 5 HK

El-installation 4
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Eksempel 4

Varmeanlæggets udstyr:
- 1 varmegiver (f.eks. 2 stående kedler iroVIT, tilslutning via 7/8/9)
- 1 Varmtvandsbeholder
- 1 ikke reguleret varmekreds (brænderkreds, styring via fjernbetjeningsenhed)
- 2 regulerede varmekredse (2 radiatorkredse, styring via fjernbetjeningsenheder)

Fig. 4.10  calorMATIC 630 stående enhed 1

4 El-installation
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Fig. 4.11  Ledningsføring VRC 630 stående enhed

El-installation 4
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Eksempel 5

Varmeanlæggets udstyr:
- 1 varmegiver (f.eks. 1 stående kedel GP 210) med returløbsforøgelse
- 1 Varmtvandsbeholder
- 1 ikke reguleret varmekreds (brænderkreds, styring via fjernbetjeningsenhed)
- 1 reguleret varmekreds (1 radiatorkreds, styring via fjernbetjeningsenhed)

Fig. 4.12  VRC 630, returløbsforøgelse

4 El-installation
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Fig. 4.13  Ledningsføring VRC 630, GP210, RLA

El-installation 4
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Eksempel 6

Varmeanlæggets udstyr:
- 2 varmegivere (f.eks. stående kedel GP 210) med returløbsforøgelse og beholderprioritering
- 1 blanderkredsmodul VR 60
- 1 Varmtvandsbeholder
- 1 ikke reguleret varmekreds (brænderkreds, styring via fjernbetjeningsenhed)
- 2 regulerede varmekredse (1 gulvvarmekreds, 1 radiatorkreds, styring via fjernbetjeningsenheder)

Fig. 4.14  GP 210 kaskade med RLA beholderprioritering

4 El-installation
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Fig. 4.15  Ledningsføring VRC 630, GP210, 3 HK, VIH

El-installation 4
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4.3 Tilslutning af DCF-modtageren
• Træk DCF-modtagerens ledninger som vist på fig. 4.7:

Fig. 4.16  Tilslutning af DCF-modtager

til venstre med vedlagte udeføler (DCF-modtager), til 

højre specialløsning med ekstern udeføler

En specialløsning med separat udeføler VRC 693 er 
nødvendig, hvis der f.eks. ikke er radiomodtagelse på 
udefølerens placeringssted.

4.4 Tilslutning af tilbehør
Der kan tilsluttes følgende tilbehør:
- Op til otte fjernbetjeningsenheder til regulering af de 

første 8 varmekredse.
- Op til seks blandermoduler til udvidelse af anlægget 

med tolv anlægskredse (indstillet som blanderkredse 
fra fabrikken).

4.4.1 Tilslutning af fjernbetjeningsenheder
Fjernbetjeningsenhederne kommunikerer via eBus med 
varmeregulatoren. Tilslutningen sker på en vilkårlig 
grænseflade i systemet. Det skal blot sikres, at 
busgrænsfladerne til sidst har en forbindelse til den 
centrale regulator.
Vaillant-systemet er opbygget således, at De kan føre 
eBus fra komponent til komponent (se fig. 4.8). Desuden 
er det muligt at bytte om på ledningerne uden at det 
påvirker kommunikationen.

Fig. 4.17  Tilslutning af fjernbetjeningsenheder

Alle forbindelsesstik er konstrueret således, at De 
mindst kan trække 2 x 0,75 mm2 ledning (anbefalet) pr. 
forbindelsesledning. Som eBus-ledning anbefales det 
derfor at anvende 2 x 0,75 mm2.

4.4.2 Tilslutning af yderligere blanderkredse
Blandermodulernes kommunikaton foregår også kun via 
eBus. Ved installationen skal den samme 
fremgangsmåde følges som ved tilslutning af 
fjernbetjeningsenheder. Systemets opbygning ses i 
fig. 4.9.

Fig. 4.18  Tilslutning af yderligere blanderkredse

4 El-installation
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4.5 Tilslutning af flere kedler (kaskade)
Styringssystemet giver mulighed for en kaskade på op til 
6 kedler inden for et system.

4.5.1 Modulerende varmegivere
Hvis der tilsluttes 3 kedler eller mere, er det nødvendigt 
at anvende modulerende buskoblere VR 30.
En kaskade med to kedler skal tilsluttes direkte på 
vægophænget (fig. 4.10).

Fig. 4.19  Tilslutning af kaskade med to kedler

Hvis mere end 2 kedler skal forbindes i kaskade, er det 
for hver kedel nødvendigt med en modulerende 
buskobler (tilbehør). Buskobleren monteres direkte i 
kedlen som vist på fig. 4.11 og den vejledning, der følger 
med buskobleren.

Fig. 4.20  Tilslutning af kaskade med mere end 2 kedler

4.5.2 Et- og totrinsvarmegivere
Hvis der tilsluttes mere end en et- eller 
totrinsvarmegiver, skal der anvendes on/off buskoblere 
VR 31. Herved er det for hver enhed, som skal tilsluttes, 
nødvendigt med en buskobler.
Buskobleren monteres som regel i kedlens kontaktliste. 
Hvis dette ikke er muligt, så installér på stedet en 
væghængt boks, hvor buskobleren kan monteres.

5 Idrifttagning

Vær ved idrifttagningen opmærksom på, at regulatoren 
som det første udfører en automatisk 
systemkonfiguration. Herved aktiveres og identificeres 
alle tilsluttede komponenter på anlægget og 
varmegivere. Alt efter anlæggets tilsluttede 
komponenter kan denne proces tage op til 15 min.

a Advarsel!
For at en systemkonfiguration kan udføres 
korrekt, skal varmegiveren / -giverne samt alle 
systemkomponenter (f.eks. blandermoduler 
VR 60) tages i drift, før calorMATIC 630 kobles 
til.

h Henvisning!
(gælder ikke i kombination med atmoVIT,
atmoCRAFT, iroVIT, ecoVIT)
Ved kedler med indbygget pumpe skal 
pumpeefterløbet principielt stilles på den 
maksimale værdi. Indstil hertil diagnosepunktet 
d.1 på kedlen på "–".

 Bemærk!
(gælder ikke i kombination med atmoVIT, 
atmoCRAFT, iroVIT, ecoVIT)
Er der tale om et anlæg i kaskade, skal følgende 
indstilling desuden udføres på alle tilsluttede 
kedler:
- Den maksimale brænderspærretid 

(diagnosepunkt d.2 på kedlerne) skal være 
indstillet på 5 min.

- Hvis diagnosepunktet d.14 findes (afhængigt 
af kedlens variant), skal 
pumpekarakteristikken "d.14 =0" (0 = AUTO), 
som er indstillet fra fabrikken, ændres. 
Vælg en ikke reguleret pumpekarakteristik, 
som passer til varmeanlægget.

Den automatiske systemkonfiguration udføres også efter 
en udkobling og genindkobling af anlægget, så snart der 
er tilsluttet spænding.
Så springer displayvisningen automatisk over i 
konfigurationsmenuen. Her kan de yderligere 
konfigurationer foretages som indstilling af 
varmekredsene. Hvis der ikke foretages en indstilling i 
løbet af 5 min., springer displayet tilbage i 
grundvisningen.

El-installation 4
Idrifttagning 5
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Konfigurationen af anlægget foretages i følgende 
display:

Her kan de tilsluttede varmegivere og antallet af trin ved 
et anlæg i kaskade indstilles, hvis dette endnu ikke er 
identificeret ved den automatiske systemkonfiguration.
Konfigurationen af tilsluttede varmekredse sker i 
følgende display:

Her kan alle identidicerede varmekredse parametreres i 
overenstemmelse med deres anvendelse. Ved 
parametreringen vises der i displayene kun de værdier 
og parametre, som har betydning for den valgte 
varmekredstype.
Hvis der drejes yderligere på indstillingsknappen , 
springer reguleringen tilbage til grundvisningen. Hvis 
der stadig er brug for systemkonfigurationer, er der to 
muligheder. Der kan slukkes for strømmen til 
reguleringen igen, hvorved idriftsætningsprocessen 
startes igen, eller koden til frigivelse af kodeniveauet 
kan indtastes i display 7.

5.1 Indstilling af anlægsparametre
Anlægsparametrene indstilles på kodeniveauet. Her kan 
også kaldes forskellige værdier for anlægget. 
Kodeniveauet er via en servicekode sikret mod 
uberettiget adgang og frigives efter rigtig indtastning af 
koden i 60 minutter.
De kommer til kodeniveauet ved at dreje på den venstre 
indstillingsknap , indtil menuen "Frigivelse af 
kodeniveau" er nået.
I denne menu skal den kode indtastes, som giver ret til 
at ændre de efterfølgende parametre på anlægget. 
Indtastes der ikke en kode, vises parametrene i de 
følgende menuer ganske vist, når der trykkes en gang 
på indstillingsknappen , men de kan ikke ændres.

Som standard er koden indstillet på 1 0 0 0, i menuen C1 
kan koden indstilles individuelt.

Kodeniveauet betjenes på samme måde som 
brugerniveauet. Parametrene vælges ligeledes ved at 
dreje og trykke på indstillingsknappen . Alle 
tilgængelige kodemenuer og deres parametre kan findes 
i tabellen "Indstillinger på kodeniveauet" i appendikset.

Desuden kan De på kodeniveauet via testdriften 
kontrollere, at alle følere, pumper og blandere fungerer 
korrekt.

Hvis koden af en eller anden grund ikke længere er til 
rådighed, er der mulighed for at resætte regulatoren til 
fabriksindstilling ved samtidigt at trykke på 
indstillingsknapperne  og  i mindst 5 sek. Men vær 
opmærksom på, at alle værdier resættes til 
fabriksindstillingen, altså også de parametren der 
allerede er indtastet på kodeniveauet.

Hvis De kun vil resætte tidsprogrammerne, så kan dette 
ligeledes udføres i dette display, når De vælger 
parameteret tidsprogrammer.
I tabellerne på side 37 til 40 (appendiks - Indstillinger på 
kodeniveauet) er alle tilgængelige menuer på 
kodeniveauet opført og parametrene og 
displayværdierne vist.
Parametre med grå baggrund kan ændres.

Yderligere informationer vedrørende de enkelte 
funktioner findes i funktionsoversigten i denne 
vejlednings appendiks.

5.2 Overdragelse til brugeren
Brugeren af regulatoren skal instrueres i håndtering af 
regulatoren og i dens funktion.
• Overgiv de vejledninger og udstyrspapirer, der er 

henvendt til brugeren, til denne til opbevaring.
• Gennemgå betjeningsvejledningen med brugeren, og 

besvar evt. spørgsmål.
• Gør især brugeren opmærksom på sikkerhedshenvisni

ngerne, som skal overholdes.
• Gør brugeren opmærksom på, at vejledningerne skal 

blive i nærheden af regulatoren.

5 Idrifttagning
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6 Fejlkoder

Regulatoren kan vise bestemte fejlmeldinger.
Hertil hører meldinger om manglende kommunikation 
med enkelte komponenter i systemet, 
servicehenvisninger om varmegiveren, følerdefekter 
samt en melding, når den nominelle værdi ikke er nået 
efter et defineret tidsrum. Principielt vises dato og 
klokkeslæt til hver fejlmelding.
På side 40 findes en liste over fejlkoderne.

Ved at dreje på indstillingsknappen  kan fejlmeldingen 
fjernes fra visningen, når fejlen er afhjulpet. Hvis De vil 
se den sidste fejl i anlægget, skal indstillingsknappen  
drejes helt til venstre. Således kommer De til menuen 
fejlmelding, hvor de sidste ti meldte fejl i anlægget er 
opført. Her kan De via indstillingsknappen  vælge 
nummeret på fejlen.

Det er muligt at gemme et telefonnummer i regulatoren 
til et nødstilfælde, se kode C11 - service. I tilfælde af en 
fejlmelding vises dette telefonnummer i linjen til 
menubetegnelsen.
Derunder ses fejlkoden og en kort beskrivelse af den 
forekomne fejl.

h Henvisning!
Overhold diagnosehenvisningerne for 
varmegiveren.

Fejlkoder 6
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Appendiks

Indstillinger på kodeniveauet

Vist menutekst
Parametre, der kan 
indstilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Kodenummer 0000 - 9999 1000

Kodenummer 0000 - 9999 1000

Sænkningstemperatur

Varmekurve

AT-frakoblingsgrænse

Minimumstemperatur

Maksimumstemperatur

Maks. foropvarmning

Rumstyring

5 - 30 °C

0,2 - 4

5 - 50 °C

15 - 90 °C

15 - 90 °C

0 - 5 h

Ingen/indkobling/termostat

15 °C

1,2

22 °C

15 °C

90 °C

0

Ingen

Konstant - dag

Konstant - nat

AT-frakoblingsgrænse

5 - 90 °C

5 - 90 °C

5 - 50 °C

65 °C

65 °C

22 °C

Sænkningstemperatur

Varmekurve

AT-frakoblingsgrænse

Pumpespærretid

Minimumstemperatur

Maksimumstemperatur

Maks. foropvarmning

Rumstyring

5 - 30 °C

0,2 - 4

5 - 50 °C

0 - 30

15 - 90 °C

15 - 90 °C

0 - 5 h

Ingen/indkobling/termostat

15 °C

1,2

22 °C

0

15 °C

75 °C

0

Ingen

Appendiks
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Vist menutekst
Parametre, der kan 
indstilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Ladepumpeefterløb

Beskyttelse mod 
legionellabakterier

Parallel opvarmning

3 - 9 min.

Til / fra

Til / fra

5 min.

Fra

Fra

Maks. forudgående 
frakobling

Frostikringsforsinkelse

For høj 
temperaturforøgelse

15 - 120 min.

0 - 12 h

0 – 15 K

15 min.

1 h

0 K

* kun ved et- og totrinsvarmegiver

Kedelkoblingshysterese

Maksimumstemperatur

Minimumstemperatur

Beholder startydelse

4 – 12 K

60 - 90 °C

15 - 65 °C

1 - 12

8 K

90 °C

15 °C

1

* Display / visning kun ved anlæg i kaskade

Indkoblingsforsinkelse

Udkoblingsforsinkelse

Kedelsekvensskift

1 - 60 min.

1 - 60 min.

Til / fra

5 min.

5 min.

Fra

Appendiks
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Vist menutekst
Parametre, der kan 
indstilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

teleSWITCH for HK1

teleSWITCH for HK2

teleSWITCH for beholder

ingen, "opvarmning", "fra", "auto", 
"eco", "sænkning"

ingen, "opvarmning", "fra", "auto", 
"eco", "sænkning"

ingen, "til", "fra", "auto"

Sænkning

Sænkning

Fra

Tørring af støbt gulv

Tidsplan HK2

Tidsplan HK3

0 - 29

0 - 29

0

0

Antal varmegivere

Antal trin

Delt prioritering

Tilslutning kedel til

1 - 6

1 - 2

ja/nej

789/trin 1-2

1

1

ja

789

Varmekredstype for 
brænderkreds

HK2 ... maks. HK15

kun mulig for brænderkreds:

Brænderkreds/deaktiveret
Returløbsforøgelse/
beholdervarmekreds

Brænderkreds

Appendiks
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Vist menutekst
Parametre, der kan 
indstilles

Indstillingsområde Fabriksindstilling

Telefonnummer vvs

Servicetidspunkt

Temperaturfejlidentifik
ation efter

0 - 9 (17-cifret)

Dato

FRA, 0 - 12 h

-
1.1.2003

FRA

Temperaturkorrektur:

Udetemperatur

Faktisk rumtemperatur

Displaykontrast

-5 ... +5 K

-3 ... +3 K

0 - 25

0 K

0 K

16

Komponenter

Aktorik

Sensorik

Varmegivertest

VRC 630/VR 60/VR 90 etc.
(alt efter tilsluttede komponenter)

Fra; LP/UV1 TIL; ZP "til";

VF1 60°C; VF2 65°C

FRA/1

FRA

-

-

Skorstensfejerdrift

Skorstensfejerdriften aktiveres ved samtidigt at trykke 
på indstillingsknapperne  og . 
Således tages anlægget uafhængigt af det indstillede 
tidsprogram og udetemperaturen i drift for et tidsrum 
på 20 min.

Styringen af kedlen/kedlerne sker alt efter den/de 
anvendte varmegiver(e).

Ved modulerende varmegivere frakobles alle tilsluttede 
kedler af regulatoren og skal tages i drift direkte på 
kedlen (via afbryderen til skorstensfejerdriften).

Ved on/off-kedler sker styringen af varmegiveren / -
giverne via regulatoren. Ved flere tilsluttede 
varmegivere kan De i displayet vælge varmegiveren / -
giverne. På den måde kan De lidt efter lidt tage alle 
tilsluttede kedler i drift.

Under skorstensfejerdriften tager regulatoren 
automatisk de tilsluttede varmekredse i drift. Den 
starter med den varmekreds, som har den højest 
indstillede maksimumstemperatur. Alt efter 

varmeaftagelse kobles en ekstra varmekreds til. Derved 
gælder fremløbstemperaturen som tilkoblingskriterium. 
Er fremløbstemperaturen kun 10 K lavere end kedlens 
maksimumstemperatur, kobles den næste varmekreds til 
for at sikre varmeaftagelsen.

Ved at trykke samtidigt på indstillingsknapperne og  
afsluttes skorstensfejerdriften.

Appendiks
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Manuel drift

Den manuelle drift aktiveres ved to gange at trykke 
samtidigt på indstillingsknapperne  og .
Ved denne funktion aktiveres alle systemets pumper og 
kedler. Blanderne bliver i deres sidste position. 
Ved igen at trykke samtidigt på indstillingsknapperne 
og  afsluttes den manuelle drift.

Opstilling af fejlkoder

Visning i display: Betydning

Med den indstillede busadresse er der ingen kommunikation til blandermodulet VR 
60.

I denne fejlmelding vises altid først den pågældende komponent samt den adresse, 
der ikke kan kontaktes, med henvisning om, at kommunikationen er afbrudt. 
Årsagen hertil kan være, at buskablet f.eks. ikke er tilsluttet, eller at 
spændingsforsyningen ikke er koblet til, eller at komponenten er defekt.

For en kedel, der i en kaskade er defineret som den 3. varmegiver, er en 
regelmæssig vedligeholdelse nødvendig.

Fremløbsføleren VF1 er defekt.
I denne fejlmelding angives altid den pågældende komponent og den pågældende 
føler med betegnelsen på ProE-tilslutningspanelet.
Årsag til en sådan fejlmelding kan være afbrydelse eller kortslutning på den 
pågældende føler.

Her vises det, at en nominel værdi for en varmekreds endnu ikke er nået efter en 
defineret periode. Denne periode kan indstilles i kode 11 service under parameteren 
temperatur fejlerkendelse. Fra fabrikken er funktionen frakoblet. 
Indstillingsområdet for aktivering ligger mellem 1 og 12 h.

Kedlen er på fejl.

Appendiks
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Funktionsoversigt

Funktion Betydning / forklaring

Sænkningstemperatur Sænkningstemperaturen er den temperatur, som opvarmningen reguleres til i sænkningstiden. Den kan 
indstilles separat for hver varmekreds.

Antal trin Disse konfigureres som regel allerede ved systemkonfigurationen – en parametrering er kun nødvendig 
i tilfælde, hvor totrinsbrændere skal aktiveres som ettrinsbrændere.

Antal varmegivere Disse konfigureres som regel allerede ved systemkonfigurationen – en parametrering er kun nødvendig 
i undtagelsestilfælde (f.eks. når varmegiver tages ud af anlæggets system).

Udkoblingsforsinkelse 
(kun for kaskader)

Når udkoblingsforsinkelsestiden er udløbet, udkobles det næste trin, der skal udkobles, kun hvis 
udkoblingstemperaturen stadig er overskredet.

Udetemperatur (AT)-
frakoblingsgrænse

Ved AT-frakoblingsgrænse forstås den værdi for udetemperaturen, hvorfra den behovsafhængige 
opvarmningsfrakobling (automatisk sommerfrakobling) virker. AT-frakoblingsgrænsen kan indstilles 
separat for hver varmekreds i området fra 5 ... 50 °C, ved standardleveringen er værdien indstillet på 
22 °C. Som standard er den nominelle rumtemperatur for hver varmekreds indstillet på 20 °C. 
Hvis der skal foretages en ændring af den nominelle rumtemperatur i grundmenuen, skal AT-
frakoblingsgrænsen nødvendigvis også ændres (mindst 1 °C højere end den nominelle rumtemperatur).

Indkoblingsforsinkelse 
(kun for kaskader)

Her drejer det sig om det tidrum, som skal afventes efter efterindkobling af det foregående kaskade-/
kedeltrin til indkobling af næste trin. Denne funktion har til formål, at forhindre en unødvendig ind- og 
udkobling af trinnene, når anlægget er tæt på den nominelle værdi. Det næste trin indkobles kun, hvis 
den aktuelle nominelle værdi for anlægget efter udløb af denne periode endnu ikke er nået eller er 
overskredet.

Tørring af støbt gulv Funktionen til tørring af støbt gulv har til formål i henhold til forskrifterne at varmetørre et frisk støbt 
gulv. Ved aktiveret funktion er alle driftsmåder afbrydt, også de driftsmåder, der er valgt med 
telefonkontakten. Fremløbstemperaturen i den regulerede varmekreds reguleres uafhængigt af 
udetemperaturen efter et forindstillet program.
Starttemperatur:
Dag efter start af funktionen

25 °C
Nominel fremløbstemperatur for denne dag

1
2
3
4
5

6 – 12
13
14
15
16

17 – 23

24
25
26
27
28
29

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

(Frostsikringsfunktion, pumpe i drift)
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
35 °C
25 °C

I displayet vises driftsmodussen med den aktuelle dag og den nominelle fremløbstemperatur, den 
løbende dag kan indstilles manuelt.
Ved start af funktionen gemmes det aktuelle klokkeslæt for starten. Præcist til dette klokkeslæt skifter 
dagen.
Efter net-fra/-til starter tørringen af det støbte gulv således:

Sidste dag før net-fra
1 – 15

16
17 - 23
24 - 28

29

Start efter net-til
1

16
17
24
29
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Funktion Betydning / forklaring

Konstantkreds/
konstantregulering

Denne funktion er nødvendig for specialanvendelser som portslør, ventilatorer e.lign. Ved denne 
regulering reguleres der til en fast fremløbstemperatur uafhængigt af den nominelle rumtemperatur 
og udetemperaturen. Til dette findes følgende parametre:
Konstant - dag :   5 ... 90 °C, grundindstilling 65 °C
Konstant - nat:   5 ... 90 °C, grundindstilling 65 °C

Ved denne reguleringstype kan alle driftsmåder indstilles. Den behovsafhængige varmeudkobling 
virker ligeledes.

Frostsikringsforsinkelse / 
varmeanlæg frostsikring

Funktionen "Varmeanlæg frostsikring" sikrer i driftsmåderne "fra", "eco-fra" frostsikringen i anlægget 
og gælder for alle tilsluttede varmekredse.
For at forhindre, at anlægget fryser til ved en udetemperatur på under 3 °C, sættes den nominelle 
rumtemperatur på den indstillede nominelle sænkningsværdi, og varmekredspumpen indkobles. 
Frostsikringsfunktionen kan undertrykkes i et bestemt tidsinterval ved indstilling af forsinkelsestid 
(indstillingsområde 0 - 12 h).
Overskrider udetemperaturen 4 °C, forlades frostsikringen igen, underskrides temperaturen igen, 
startes forsinkelsestiden på ny. Desuden aktiveres frostsikringen uafhængigt af den målte 
udetemperatur, hvis det ved tilsluttet fjernbetjeningsenhed konstateres, at den målte rumtemperatur 
er lavere end den indstillede sænkningstemperatur.

Konfigurering af varmekreds I displayet C10 kan alle tilsluttede varmekredse konfigureres i overensstemmelse med deres 
anvendelse. Ved konfigurationen vises der i displayene kun de værdier og parametre, som har 
betydning for den valgte varmekredstype. Følgende indstillinger er mulige: Blanderkreds (gulvvarme- 
eller radiatorkreds som blanderkreds), konstant (dvs. blanderkredsen reguleres til en fast værdi), 
returløbsforøgelse (ved konventionelle varmegivere og anlæg med stort vandindhold til beskyttelse 
mod korrosion i kedlen ved en længere underskridelse af dugpunktet) beholdervarmekreds og 
"deaktiveret" (hvis der ved et blandemodul VR 60 ikke er brug for den anden varmekreds, til 
undertrykkelse af parametrene).

Kedel "til" Med dette parameter fastlægges det, på hvilke klemmer kedlen tilsluttes. Er en modulerende kedel 
tilsluttet, kan den modulerende styring (grænseflade 789) vælges. Er der tale om en on/off-kedel (et- 
eller totrins), skal grænsefladen trin 1-2 vælges.

Varmekurve

20 15 10 5 0 – 5 – 10 – 15 – 20
20

30

40

50

60

70

80

90

0.2

0.6

1.0

1.2

1.5

2.02.53.03.54.0

Udetemperatur i °C

Fremløbstemperatur 

i °C
Varmekurver

Varmekurven viser forholdet mellem udetemperaturen og den nominelle fremløbstemperatur.
. Indstillingen foretages separat for hver varmekreds.

Kedelsekvensskift 
(kun for kaskader)

Formålet med kedelsekvensskiftet er en ensartet driftstid for alle tilsluttede varmegivere.
Til dette findes følgende to tilkoblingseksempler:
a) 1-2-3-4-5-6
b) 6-5-4-3-2-1
Der foretages skift i kedelsekvensen, når:
1.  Kedelsekvensskiftet er frigivet i menuen, og
2. kedelsekvensskift er muligt hydraulisk, og
3. differencen i aktiveringstiden mellem første og sidste kedel er større end skiftetiden (100 timer, fast 
værdi).
Bemærkninger:
- Ved hydraulikdiagrammer med delt prioritering et kedelsekvensskift ikke muligt.
- Ved forskellige varmegivertyper er et kedelsekvensskift ikke hensigtsmæssigt.
Grundindstilling: Intet kedelsekvensskift; tilkoblingsrækkefølge a).

Kedelkoblingshysterese Ved kaskade af varmegivere samt ved totrinskedler er en kedelkoblingshysterese nødvendig for at 
koble varmegiverne / kedlens trin til og fra. Regulatoren muliggør en individuel indstilling af den 
nødvendige koblingshysterese. Herved er der fastlagt de følgende værdier, som der kobles til og fra 
ved:
- Tilkoblingstemperatur 1/3 af hysteresen under den nominelle værdi for anlægget,
- Tilkoblingstemperatur 2/3 af hysteresen under den nominelle værdi for anlægget.
Koblingshysteresen er asymmetrisk, sådan at kedlen også har mulighed for at koble til ved højere 
udetemperaturer = lav nominel fremløbstemperatur (specielt ved flade varmekurver).
Parameter koblingshysterese:  -4 ... 12 K; Grundværdi 8 K
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Funktion Betydning / forklaring

Ladepumpeefterløb Efter frakobling af kedlen ved afslutningen på beholderopvarmningen starter ladepumpens 
efterløbstid. I denne periode gives der ikke noget varmebehov til den/de varmegiver(e), som har 
varmet varmtvandsbeholderen op. Alle andre funktioner (styring af ladepumpe/UV ...) fortsætter i 
denne periode. Denne funktion har til opgave at forsyne varmtvandsbeholderen med de høje 
fremløbstemperaturer, som er nødvendige til beholderopvarmningen, før varmekredsene især 
brænderkredsen igen frigives.

Beskyttelse mod 
legionellabakterier

Beskyttelsen mod legionellabakterier kan kun aktiveres globalt for alle beholdervarmekredse. Ved 
aktiveret funktion sættes den pågældende varmtvandsbeholder og de pågældende varmtvandsrør en 
gang om ugen (onsdag, 1 time før det første opvarmningsvindue) til en temperatur på 70 °C. Til dette 
hæves den pågældende nominelle beholderværdi til 68/70 °C (2K-hysterese), og den pågældende 
cirkulationspumpe kobles til. Funktionen afsluttes, når beholderføleren i et tidsrum på > 30 min 
registrerer en temperatur på ≥ 68 °C, eller når en periode på 90 min er udløbet 
(for at forhindre at systemet "bliver hængende" i denne funktion ved samtidig tapning).

Grundindstilling:  Ingen beskyttelse mod legionellabakterier (pga. skoldningsfare).

Maksimal forudgående 
frakobling

Denne funktion har til formål at forhindre en unødvendig opvarmning af opvarmningssystemet 
umiddelbart før et forprogrammeret sænkningstidspunkt. Derved beregnes den faktiske tid afhængigt 
af udetemperaturen af regulatoren. Den indstillede værdi viser kun kundens ønskede maksimale 
tidsrum. Ligger udetemperaturen på ca. -20 °C, så undertrykkes opvarmningen 15 min før det 
indstillede sænkningstidspunkt - den maks. forudkoblingstid træder i kraft ved en udetemperatur på 
+20 °C. Ligger udetemperaturerne mellem disse to nøgletal, beregner regulatoren en værdi, som 
svarer til et lineært forløb mellem disse to nøglepunkter.

Maksimal foropvarmning Med denne funktion er det muligt at aktivere varmekredsene inden opvarmningsvinduet, med det 
formål at nå den nominelle dagsværdi, allerede når opvarmningsvinduet starter.
Funktionen udføres kun for dagens første opvarmningsvindue. Opvarmningens start fastlægges 
afhængigt af udetemperaturen:

Indstillingsparameter foropvarmningstid: 0 ... 5 h, grundværdi 0 h
Påvirkning fra udetemperaturen (AT):
AT ≤ –20 °C : indstillet foropvarmningstid
AT ≥ +20 °C : ingen foropvarmningstid
Mellem de to nøgletal foretages der en lineær beregning af tidsperioden. Er foropvarmningen først 
startet, afsluttes den først, når tidsvinduet er nået (ingen aflutning, selvom udetemperaturen stiger i 
mellemtiden).

Maksimumstemperatur 
varmekreds

For hver varmekreds kan den maks. fremløbstemperatur indstilles i området fra 15 ... 90 °C.

Maksimumstemperatur 
varmegiver

Begrænsningen af varmegiverens maksimumstemperatur har til formål at beskytte kedlen mod 
unødvendig fejlfrakobling (udløsning af STB) og indstilles under hensyntagen til anlæggets betingelser. 
Indstillingsområdet ligger mellem 60 °C og 90 °C (ved levering 90 °C).
Den maksimumstemperatur, som er indstillet på varmegiveren (kedlen), må ikke være lavere end den 
der er indstillet på regulatoren, da varmegiveren altid har første prioritet.

Minimumstemperatur 
varmekreds

For hver varmekreds kan den min. fremløbstemperatur indstilles i området fra 15 ... 90 °C.

Minimumstemperatur 
varmegiver
(et- og totrinsvarmegivere)

Kedlens minimumstemperatur har til formål at beskytte kedlen mod f.eks. korrosion, når kedlen 
eksempelvis konstant skal fungere i kondensatområdet på grund af stort vandindhold. 
Indstillingsområdet ligger mellem 15 °C og 65 °C (ved levering 15 °C).

Blanderkreds/blanderregulering Ved en blandet varmekreds forstås en varmekreds, som via et indstillingsorgan (blander) er koblet fra 
kedelkredsen (temperatur).

Blanderkredsens reguleringsforhold:
Afviger den aktuelle temperatur i blanderkredsen mere end +/- 0,5 K fra den nominelle 
fremløbstemperatur, der kræves af regulatoren, aktiveres blandeventilen via blandermotoren med 
impulser af variabel tilkoblingsvarighed (ED). Funktionstiden (spændingssignal for "Åben" eller 
"Lukket") er afhængig af reguleringsafvigelsen, dvs. af temperaturdifferencen mellem fakrisk og 
nominel fremløbsværdi og proportionalen.

I indstillingen fra fabrikken har vi fastlagt et proportionalområde på 12 K, dvs. der ved en 
reguleringsafvigelse på 12 K eller mere køres med et tilkoblingsforhold på 100 % mod "Åben" eller 
"Lukket". Er reguleringsafvigelsen for eksempel på 6 K, så køres blanderen med et tilkoblingsforhold 
på 50 %. Da periodetiden har en fast takttid på 20 sek., betyder det at blanderen i 10 sek. kører mod 
"Åben" eller "Lukket" og står stille i 10 sek.
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Funktion Betydning / forklaring

Parallel beholderopvarmning Funktionen gælder for alle tilsluttede kredse. Er den parallelle beholderopvarmning aktiveret, kører 
forsyningen af blanderkredsen videre ved opvarmningen af beholderen, dvs. pumperne i 
blanderkredsene kobles ikke fra, så længe der fortsat er varmebehov i de pågældende varmekredse.

Pumpeblokeringsbeskyttelse For at forhindre at kedel-, varme-, cirkulations- eller ladepumpen sidder fast, aktiveres pumperne, som 
ikke har været i drift i 24 h, hver dag i ca. 20 sek. efter hinanden.

Pumpespærretid For at spare elektrisk energi kan varmekredspumpen kobles fra i en konfigurerbar periode ved hjælp af 
fastlagte kriterier.
Som kriterium for "Energibehovet i varmekredsen er dækket" sammenlignes den aktuelle 
fremløbstemperatur med den nominelle fremløbstemperatur for varmekredsen. Denne sammenligning 
udføres hvert 15. min. Er differencen i den forbindelse ikke på mere end 2 K, og opfyldes dette 
kriterium tre gange efter hinanden, kobles pumpen fra i den indstillede pumpespærretid, blanderen 
bliver stående i den aktuelle position.

Rumstyring Brugen af rumføleren i fjernbetjeningsenhederne (FBG) eller i betjeningsenheden (betjeningsenheden 
skal så sættes ind i tilbehøret VR 55-vægsoklen) kan parametreres for hver varmekreds: Ingen, 
indkobling, termostat (fra fabrikken: Ingen)

Rumstyringen har til formål, at inddrage den aktuelle rumtemperatur i et referencerum i beregningen 
af fremløbstemperaturen. Ved aktiveret funktion anvendes den pågældende fjernbetjeningsenheds 
rumføler. Hvis der ikke er en fjernbetjeningsenhed, benyttes betjeningsenhedens værdi. (På den måde 
er det muligt at benytte betjeningsenheden vha. vægmontering ligeledes i et referencerum til denne 
funktion.)

Beholderfrostsikring Når beholderens faktiske temperatur kommer under 10 °C, starter funktionen en beholderopvarmning 
til 15 °C også i driftsmåderne "fra" og "auto" i spærretiderne. Funktionen virker ikke, hvis en kontakt 
på beholderfølerindgangen er koblet til (R 0 Ohm – R uendelig).

Beholder startydelse Formålet med denne funktion er hurtigt at stille beholderopvarmningsydelsen klar. Til dette kan De 
fastlægge antallet af kedeltrin eller varmegivere, som beholderopvarmningen skal startes med. Her 
skal De være opmærksom på beholderens ydelse for at undgå en unødvendig pendling af 
varmegiveren ved varmtvandsopvarmningen.

Grundindstilling: 1 (varmegiver eller første trin)

Telefon I servicedisplayet kan De indtaste et telefonnummer, som i tilfælde af fejl eller vedligeholdelse 
automatisk vises i displayet.

Temperaturfejlidentifikation Med denne funktion er det muligt at identificere fejl med hensyn til indstilling eller beregning i en 
varmekreds. Nås den indstillede nominelle temperatur heller ikke efter længere tid (kan parametreres: 
FRA, mellem 1 og 12 h), ses en fejlmelding for den pågældende kreds.

Fabriksindstilling:  FRA
Temperaturkorrektur 
udetemperatur

Sensorværdien for udeføleren, der tilsluttes til VRC 630 , kan forskydes med en værdi på +/- 5 °C for 
at udligne fremmed påvirkning. Dvs. den målte udetemperatur ændres med den indstillede værdi.
Indstillingsområde:   –5 K ... +5 K,
Grundindstilling :   0 K

Temperaturkorrektur faktisk 
rumtemperatur

Den viste værdi for rumtemperaturen kan efter behov forskydes op eller ned i et område på +/-3 °C.

For høj temperaturforøgelse Funktionen har ved blandervarmekredse til formål
a)  at forhindre, at blanderen ved kedlens nominelle temperatur kort før genindkoblingen af kedlen ikke 

kan nå op på sin nominelle værdi trods fuld åbning,
b)  at forhindre, at der ved blanderkredse med stor opblanding i opvarmningsdriften om morgenen ikke 

kan nås op på blanderens nominelle værdi (også ved kedeltemperatur på den nominelle værdi), fordi 
den faste opblanding sænker blanderkredsens temperatur for meget,

c)  at muliggøre et optimalt reguleringsområde for blanderens drift. (en stabil drift er
kun mulig, når blanderen kun i sjældne tilfælde er nødt til at køre hen til "Åben" anslaget, hvorved
en højere reguleringskvalitet sikres).

Derfor kan De indstille en fælles højere kedeltemperatur for alle blanderkredse. Denne forøger den 
aktuelt nominelle varmekredstemperatur med den indstillede værdi.
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Funktion Betydning / forklaring

Testdrift I testdriften kan De separat kontrollere og aktivere hver enkelt føler, hver pumpe og hver blander pr. 
varmekreds.

Delt prioritering Denne funktion kan kun anvendes ved anlæg med mindst to varmegivere eller ved anlæg, hvor 
varmtvandsbeholderen tilsluttes direkte på kedlen. Den sørger for, at varmeanlægget forsynes med 
varme trods beholderopvarmningen. I den forbindelse adskilles en varmegiver til 
beholderopvarmningen fra systemet via en fast monteret afspærringsventil, den anden/de andre 
varmegiver(e) står fortsat til rådighed til forsyning af varmeanlægget. Beholderen skal altid være 
tildelt den sidste varmegiver i systemet.
Ved anlæg med 7-8-9-grænseflade og en varmtvandsbeholder der er tilsluttet direkte på kedlen er 
denne indstilling absolut nødvendig for at muliggøre aktiveringen af den interne ventil eller pumpe.

Nominel fremløbstemperatur Fremløbstemperaturen i en varmekreds, som regulatoren har beregnet på basis af fastlagte parametre.

Faktisk fremløbstemperatur Den faktisk eksisterende fremløbstemperatur i en varmekreds.
Vedligeholdelse Her kan det næste vedligeholdelsestidspunkt for anlægget gemmes.

Tekniske data

Betegnelse Enheder calorMATIC 630

Driftsspænding
Strømforbrug regulator
Kontaktbelastning på udgangsrelæerne (maks.)
Maksimal totalstrøm

V AC/Hz
VA
A
A

230 / 50
4
2
6,3

Korteste aktiveringstidsrum
Gangreserve
Tilladt omgivelsestemperatur maks.
Driftsspænding føler

Min.
Min.
°C
V

10
15
40
5

Minimumtværsnit
- af følerledningerne
- af 230-V-tilslutningsledninger

mm2
mm2

0,75
1,50

Mål vægophæng
– Højde
– Bredde
– Dybde

mm
mm
mm

292
272
74

Kapslingsklasse
Beskyttelsesklasse for regulatoren

IP 20
II
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Følerværdier VR 10 (fremløbs-, beholderføler)

Temperatur i °C R i 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

Fabrikskundeservice

Vaillant A/S 
Drejergangen 3A 
DK-2690 Karlslunde
Telefon +45 4616 0200
Telefax +45 4616 0220
www.vaillant.dk
salg@vaillant.dk
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