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Objaśnienie 1 - Obsługa

Rys. 1. Obsługa regulatora
Legenda:
1. Opis menu
2. Kursor, wskazuje wybrany parametr
3. Numer menu
4. Pokrętło
W celu przejścia do następnego parametru należy przyciskać pokrętło. W celu dokonania zmiany wartości parametru należy
obracać pokrętło.
5. Pokrętło
W celu przejścia do następnego menu należy obracać pokrętło. W celu uruchomienia jednej z funkcji specjalnych należy
przyciskać pokrętło.
Przebieg obsługi
Poziom użytkownika:
Obrót pokrętła

pozwala wybrać odpowiednie menu

Przyciśnięcie pokrętła

pozwala wybrać parametr, którego wartość chcemy zmienić

Obrót pokrętła

pozwala zmienić wartość wybranego parametru

Funkcje specjalne:
Istnieje możliwość uruchomienia jednej z trzech funkcji specjalnych: trybu oszczędnego, funkcji party lub jednorazowego
ładowania zasobnika.
Przyciskanie pokrętła

pozwala uruchomić wybraną funkcję

Przyciskanie pokrętła

pozwala wybrać parametr, którego wartość chcemy zmienić

Obrót pokrętła

pozwala zmienić wartość wybranego parametru (niezbędne dla funkcji oszczędnościowej)

Przyciskanie pokrętła

pozwala zakończyć pracę funkcji specjalnej

Funkcje serwisowe (przeznaczone dla autoryzowanego serwisu Saunier Duval)
Z poziomu menu podstawowego istnieje możliwość uruchomienia jednej z dwóch funkcji serwisowych (trybu kominiarz oraz
pracy ręcznej)
i

Jednokrotne przyciśnięcie pokręteł
Dwukrotne przyciśnięcie pokręteł

i

powoduje uruchomienie trybu kominiarz
powoduje uruchomienie trybu pracy ręcznej
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Objaśnienie 2 - Wyświetlane ekrany
Ekran główny
Na ekranie znajdują się nazwy poszczególnych obiegów grzewczych
wraz z wybranym trybem pracy oraz zadaną dzienną temperaturą
pokojową.
możemy wybrać i ewentualnie dokonać zmiany trybu
Pokrętłem
pracy poszczególnych obiegów oraz zmienić wartość temperatury
pokojowej.

Przykład ekranu z menu podstawowego.
Pokrętłem
godziny.

możemy dokonać zmiany języka, aktualnej daty oraz

Przykład ekranu z poziomu kodowanego
możemy dokonać zmiany obniżonej temperatury
Pokrętłem
pokojowej, krzywej grzewczej oraz zewnętrznej temperatury
wyłączenia danego obiegu grzewczego.

Przykład ekranu w czasie pracy funkcji serwisowej

Przykład ekranu w czasie pracy funkcji specjalnej
Funkcje specjalne pozwalają jednorazowo zmienić tryb pracy obiegów
grzewczych lub zasobnika.
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Wskazówki dotyczące
dokumentacji
Przedstawione niżej informacje stanowią pomoc
w korzystaniu z instrukcji.
Wraz z niniejszą instrukcją obsługi i instalacji
obowiązują też pozostałe dokumenty.
Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
instrukcji i dokumentów nie ponosimy
odpowiedzialności.
Ważna dokumentacja
Dla użytkownika:
Podczas korzystania z systemu regulacji należy
uwzględnić instrukcje obsługi poszczególnych
podzespołów takich jak zawory mieszające,
pompy, itp.
Dla instalatora:
Podczas montażu i uruchamiania należy
uwzględnić instrukcje instalacji poszczególnych
podzespołów.

Instrukcja obsługi
1 Opis zestawu urządzeń
1.1 Budowa i działanie
Zestaw regulacji calorMATIC 630 obejmuje
urządzenia i czujniki do montażu pogodowego
systemu regulacji. System umożliwia sterowanie:
• jednym bezpośrednim obiegiem grzewczym
• jednym lub dwoma mieszającymi obiegami
grzewczymi,
• jednym zasobnikiem ciepłej wody,
• pompą cyrkulacyjną ciepłej wody.
W razie potrzeby można zmienić charakter pracy
obiegów mieszających na:

Umieszczanie i przechowywanie
dokumentacji

– Regulację stałowartościową,
– Podwyższanie temperatury powrotu kotła,
– Ładowanie dodatkowego zasobnika.

Niniejszą instrukcję instalacji i obsługi oraz
wszystkie dokumenty dodatkowe należy
przekazać użytkownikowi. Na nim spoczywa
obowiązek starannego przechowywania
dokumentacji.

Poprzez wyjście Stufe 1 oraz Stufe 2 regulator
CalorMATIC 630 może sterować pracą jednego
lub dwóch kotłów Saunier Duval.

Stosowane symbole
Podczas montażu kotła prosimy przestrzegać
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa
zawartych w niniejszej instrukcji.
Niebezpieczeństwo!
Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia!
Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym!

Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo oparzenia!

Uwaga!
Możliwe zagrożenie dla urządzenia i
środowiska naturalnego!
Wskazówka!
Przydatne informacje i wskazówki.
Symbol sygnalizujący konieczność działania

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630
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1.2 Przegląd systemu
System regulacji CalorMATIC 630 składa się z
cokołu montażowego, wyświetlacza oraz czujnika
temperatury zewnętrznej. Dodatkowe elementy
systemu podłączamy do cokołu montażowego.
Elementami współpracującymi mogą być
bezpośrednie oraz mieszające obiegi grzewcze,
zasobnik ciepłej wody i pompa cyrkulacyjna.

2 Obsługa
Wszystkich nastaw dokonuje się za pomocą
dwóch pokręteł. Poszczególne parametry i
ich wartości można odczytać na
wyświetlaczu regulatora. Dla ułatwienia
wszystkie parametry przedstawione są w
formie tekstowej. Ponadto w razie potrzeby
istnieje możliwość zmiany języka, w którym
wyświetlane są parametry.
2.1 Rodzaje wyświetlanych ekranów
Poszczególne parametry umieszczone są w
występujących kolejno ekranach, które są
zgrupowane w menu użytkownika oraz w
menu kodowanym.
W zestawieniu na str. 4 przedstawiono
przykładowe ekrany.
Przekręcając pokrętło
maksymalnie w
lewą stronę przechodzimy do ekranu
podstawowego, na którym znajduje się lista
obiegów grzewczych wraz z zadanym trybem
pracy i dzienną temperaturą pokojową.
w prawo powoduje
Obrót pokrętła
przejście do ekranów, w których można
dokonać zmiany pozostałych parametrów
poszczególnych obiegów, np. temperatury
obniżonej, krzywej grzewczej, programu
czasowego.

Rys. 1.1 Przegląd systemu
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Dalszy obrót pokrętła
w prawo powoduje
przejście do ekranu umożliwiającego dostęp do
menu kodowanego. Dla uniknięcia przypadkowej
zmiany ważnych parametrów ta część menu
chroniona jest hasłem. Dostęp do menu
kodowanego zastrzeżony jest dla serwisu
autoryzowanego Saunier Duval.
Jeśli w czasie obsługi nie zostanie wprowadzony
prawidłowy kod to istnieje możliwość przejścia do
menu kodowanego, ale bez możliwości zmiany
wartości poszczególnych parametrów.
Kolejne ekrany menu kodowanego oznaczone są
symbolem C i numerem ekranu, np. C1, C2...

2.3.2

Zestawienie ekranów menu

Sposób wyboru i zmiany wartości parametrów
opisano w punkcie 2.3.1. Dodatkowo dla
ułatwienia obsługi ns stronie 9 umieszczono
wykaz poszczególnych ekranów wraz z opisem
poszczególnych parametrów.
2.3.3

Funkcje specjalne

Uruchomienie funkcji specjalnych możliwe jest z
poziomu ekranu głównego. W tym celu wystarczy
w odpowiedni sposób nacisnąć pokrętło
W
ten sposób można uaktywnić jedną z kilku
poniższych funkcji:

2.2 Funkcje pokręteł
Wyboru i zmiany wartości poszczególnych
parametrów dokonuje się przy pomocy dwóch
pokręteł. Pokrętło oznaczone symbolem
służy
do wyboru parametru (poprzez naciskanie) oraz
do zmiany wartości parametru (poprzez obrót).
Pokrętło oznaczone symbolem
służy do
przechodzenia pomiędzy poszczególnymi
ekranami (poprzez obrót) oraz do aktywacji
funkcji specjalnych (poprzez naciskanie).

- Funkcja oszczędnościowa: 1x nacisnąć pokrętło
- Funkcja Party: 2 x nacisnąć pokrętło
- Jednorazowe ładowanie zasobnika:
3 x nacisnąć pokrętło
Zestawienie funkcji specjalnych znajduje się na
str.11.

2.3 Obsługa
Obsługa sprowadza się do wykorzystania jedynie
dwóch pokręteł regulatora. Wyboru i zmiany
wartości poszczególnych parametrów dokonuje
się wg zasady „Kliknij i obróć”
2.3.1

Wybór ekranu

Jako pierwszy na wyświetlaczu pokazuje się
ekran główny pokazany na stronie 4. Pozwala on
odczytać i ewentualnie zmienić tryb pracy
poszczególnych obiegów oraz ich zadanej
dziennej temperatury pokojowej. W celu
dokonania zmiany należy obracać pokrętło
do momentu, gdy kursor znajdzie się przy
wybranym parametrze. W celu zmiany jego
wartości należy wcisnąć pokrętło
dla
podświetlenia parametru. Dodatkową pomocą w
obsłudze są informacje wyświetlane u dołu
ekranu. Po wybraniu danego parametru u dołu
ekranu można przeczytać dotyczącą go
wskazówkę, np. „wybór rodzaju pracy”.
możemy zmienić
Następnie obracając pokrętło
wartość parametru i zatwierdzić ją poprzez
naciśnięcie pokrętła.

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630
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Wyświetlane ekrany

Znaczenie parametrów i możliwości nastawy
Ekran główny
Na ekranie głównym oprócz daty, godziny oraz
temperatury zewnętrznej znajdują się nazwy
poszczególnych obiegów grzewczych
wraz z wybranym trybem pracy oraz zadaną dzienną
temperaturą pokojową.
możemy wybrać i ewentualnie dokonać
Pokrętłem
zmiany trybu pracy poszczególnych obiegów oraz zmienić
wartość temperatury pokojowej.
Poszczególne obiegi grzewcze mogą pracować według
następujących trybów: Ogrzewanie, Obniżenie, Auto, Eco,
Wył.
AUTO obieg grzewczy pracuje według ustawionego przez
użytkownika programu. W wybranych godzinach w
pomieszczeniach utrzymywana jest temperatura dzienna.
Poza ustawionym okresem utrzymywana jest temperatura
obniżona.
ECO obieg grzewczy również pracuje według programu
jednak poza ustawionymi przez użytkownika godzinami
obieg jest wyłączony (o ile nie nastąpi automatyczne
uruchomienie funkcji antyzamrożeniowej).
OGRZEWANIE w tym trybie pracy obieg grzewczy
utrzymuje w pomieszczeniu temperaturę dzienną
(niezależnie od ustawionego programu)
OBNIŻENIE obieg grzewczy w sposób ciągły utrzymuje
obniżoną temperaturę wewnętrzną (niezależnie od
ustawionego programu).
WYŁ obieg grzewczy jest wyłączony (o ile nie nastąpi
automatyczne uruchomienie funkcji antyzamrożeniowej).

Dostępne tryby pracy zasobnika c.w.u. oraz
pompy cyrkulacyjnej:
AUTO zasobnik c.w.u. oraz pompa cyrkulacyjna pracują
według ustawionego przez użytkownika programu.
ZAŁĄCZ w przypadku spadku temperatury wody w
zasobniku następuje proces ładowania. Pompa
cyrkulacyjna pracuje w trybie ciągłym.
WYŁ. zasobnik c.w.u. nie jest podgrzewany (aktywna jest
funkcja antyzamrożeniowa, która uruchamia ładowanie
zasobnika przy temp. 10 C i powoduje podgrzanie go do
15 C). Pompa cyrkulacyjna pozostaje wyłączona.
Oprócz wyboru trybu pracy dla poszczególnych obiegów
możliwa jest również zmiana zadanej dziennej temperatury
pokojowej. Jej zwiększenie powoduje równoległe
podniesienie krzywej grzewczej na osi 45 C, a
konsekwencji podniesienie temperatury wody w instalacji
oraz ilości ciepła, która dopływa do pomieszczeń. W ten
sposób po pewnym czasie temperatura pokojowa również
wzrośnie. Znajdujący się obok rysunek przedstawia krzywe
grzewcze łączące aktualną temperaturę zewnętrzną oraz
zadaną temperaturę zasilania instalacji z temperaturą
pokojową.

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630
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Wyświetlane ekrany

Znaczenie parametrów i możliwości nastawy
Ekran „Dane podstawowe” pozwala wybrać język, w jakim
podawane będą wskazówki dotyczące obsługi oraz
ustawić aktualną datę i godzinę. Parametry będą
wykorzystywane do czasowego sterowania pracą
wszystkich obiegów grzewczych.

Znajdujący się obok rysunek przedstawia przykładowy
ekran „Programu czasowego”. Pozwala on ustawić dla
każdego obiegu godziny, w których w pomieszczeniach
będzie utrzymywana temperatura dzienna. W pozostałych
godzinach będzie utrzymywana temperatura obniżona.
Rysunek przedstawia ekran dotyczący obiegu grzewczego
bezpośredniego (nazwanego według ustawień
fabrycznych symbolem „HK1”). W menu regulatora
znajdują się również ekrany pozwalające programować
pracę pozostałych obiegów, tj: obiegów mieszających
(HK2 oraz HK3), zasobnika c.w.u. oraz pompy
cyrkulacyjnej. Aby przejść do odpowiedniego ekranu

. Przy pomocy ekranów
należy obracać pokrętło
„Programy czasowe” istnieje możliwość wyboru
indywidualnego trybu pracy dla każdego z obiegów
grzewczych oraz zasobnika i pompy cyrkulacyjnej. W
ustawieniach fabrycznych regulatora wprowadzono
następujący program czasowy
Pn. - Pt. 6:00 - 22:00
So. 7:30 - 23:30
N. 7:30 - 22:00

Ekran „Programowanie urlopu dla całego systemu”
Regulator CalorMATIC 630 pozwala wprowadzić okresy
urlopowe oraz ustawić temperaturę jaka będzie w tym
czasie utrzymywana w pomieszczeniach. W tym celu
wystarczy ustawić datę (lub daty) wyjazdu i powrotu z
wakacji oraz zadaną temperaturę na czas wakacji. Funkcja
„Urlop” dotyczy również zasobnika c.w.u. oraz pompy
cyrkulacyjnej. W tym czasie tryb pracy tych elementów
zmienia się automatycznie na „WYŁ.”
UWAGA: uruchomienie funkcji urlopowej możliwe jest
tylko, gdy tryb pracy poszczególnych obiegów ustawiony
został jako „AUTO” lub „ECO”.
przełączają się automatycznie w czasie czasowego
programu ferii na rodzaj pracy
WYŁ.

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630
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Wyświetlane ekrany

Znaczenie parametrów i możliwości nastawy
Ekran „Parametry”
Z tego poziomu możliwe jest ustawienie dla każdego
obiegu grzewczego zadanej temperatury obniżonej oraz
krzywej grzewczej.

Krzywa grzewcza przedstawia związek między
temperaturą zewnętrzną (obrazem strat ciepła budynku), a
temperaturą zasilania instalacji grzewczej (obrazem ilości
ciepła produkowanego przez kocioł). Zadaniem instalacji
grzewczej jest ciągłe dostarczanie takiej ilości ciepła jaką
budynek traci do otoczenia. Sterowanie wydajnością
instalacji jest realizowane poprzez ciągły pomiar
temperatury zewnętrznej (czyli poziomu strat ciepła
budynku) oraz ciągłe dostosowywanie zadanej
temperatury pracy instalacji (czyli ilości ciepła
dostarczanego do pomieszczeń). Dzięki temu temperatura
wewnątrz pomieszczeń będzie utrzymywała się na
zadanym poziomie bez względu na zmianę temperatury
zewnętrznej. Dla uzyskania odpowiedniej temperatury
wewnętrznej niezbędne jest dostosowanie krzywej
grzewczej do projektowanych parametrów instalacji
grzewczej.

Ekran „Ciepła woda użytkowa Parametry” pozwala ustawić
żądaną temperaturę ciepłej wody.

Ekran zmiana nazwy
Istnieje możliwość nadania indywidualnej nazwy dla
każdego z obiegów grzewczych. Przykład obok: nazwę
obiegu bezpośredniego (HK1) zastąpiono wyrazem
Piwnica. W celu zmiany nazwy należy obracając pokrętło
przejść w miejsce interesującej nas litery oraz wcisnąć
pokrętło
w celu podświetlenia danej litery. Następnie
obracając to samo pokrętło zmieniamy literę lub symbol i
zatwierdzamy wciskając pokrętło. Maksymalna długość
nazwy to 10 znaków. Zmieniona nazwa automatycznie
będzie pokazywała się pozostałych ekranach regulatora,
co ułatwi jego obsługę.

Ekran Poziom kodowany
Z tego miejsca istnieje możliwość przejścia menu
kodowanego. Dla uniknięcia przypadkowej zmiany
ważnych parametrów ta część menu chroniona jest
hasłem. Dostęp do menu kodowanego zastrzeżony jest
dla serwisu autoryzowanego Saunier Duval.
Jeśli w czasie obsługi nie zostanie wprowadzony
prawidłowy kod to istnieje możliwość przejścia do menu
kodowanego, ale bez możliwości zmiany wartości
poszczególnych parametrów. W celu odczytu
poszczególnych parametrów bez wprowadzenia kodu
wystarczy wcisnąć pokrętło

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630
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Wyświetlane ekrany

Znaczenie parametrów i możliwości nastawy
Funkcja oszczędnościowa
Pozwala czasowo obniżyć wydajność obiegów
grzewczych. Funkcję aktywuje się z poziomu ekranu
głównego poprzez jednokrotne wciśnięcie pokrętła
oraz ustawienie godziny zakończenia działania funkcji
oszczędnościowej przy pomocy pokrętła

.

Funkcja Party
W sytuacji, gdy z programu czasowego wynika, iż
aktualnie powinna być utrzymywana temperatura
obniżona, a użytkownik chce okresowo podnieść
temperaturę do wartości dziennej wówczas można
wykorzystać funkcję Party. Można ją uaktywnić z Ekranu
.
głównego poprzez dwukrotne wciśnięcie pokrętła
Od tego momentu regulator będzie dążył do uzyskania w
pomieszczeniach temperatury dziennej. Funkcja pozostaje
aktywna do momentu pierwszej zmiany wynikającej z
ustawionego przez użytkownika programu czasowego.

Jednorazowe ładowanie zasobnika
Jeśli w danej chwili z programu wynika, iż zasobnik nie
będzie ogrzewany, wówczas korzystając z tej funkcji
można spowodować jednorazowe nagrzanie zasobnika.
W celu uaktywnienia funkcji wystarczy z poziomu ekranu

. Działanie
głównego wcisnąć trzykrotnie pokrętło
funkcji kończy z chwilą podgrzania zasobnika do zadanej
temperatury i nie powoduje zmiany ustawionego wcześniej
programu czasowego.

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630
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3 Komunikaty usterek

5 Warunki Gwarancji

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej
regulator sygnalizuje usterkę poprzez komunikat
tekstowy. W celu usunięcia usterki należy
skontaktować się autoryzowanym serwisantem
Saunier Duval. Na wyświetlaczu może pojawić
się telefon serwisanta, jeśli został on uprzednio
wprowadzony w menu kodowanym.

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem
zakupu.
1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko
urządzeń,
do których odnosi się niniejsza instrukcja obsługi.
2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z
o.o. dotyczy urządzeń grzewczych marki Saunier
Duval, zakupionych w Polsce i jest ważna
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela
gwarancji prawidłowego działania urządzenia na
okres 24 miesięcy od dnia sprzedaży
(potwierdzone odpowiednimi dokumentami).
4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi
przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad
urządzenia powstałych z winy producenta.
5. Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności
urządzeń są przyjmowane pod numerem Infolinii
Saunier Duval: 0 801 806 666 lub pod numerem
telefonu firm uprawnionych do „Napraw
Gwarancyjnych”, których spis znajduje się na
www.saunierduval.pl

4 Ochrona przed zamarzaniem
Regulator CalorMATIC 630 posiada funkcję
antyzamrożeniową. W przypadku wystąpienia
niebezpieczeństwa zamrożenia instalacji
regulator powoduje podwyższenie zadanej
temperatury zasilenia instalacji. Funkcja
uaktywnia się automatycznie dla obiegów
grzewczych, których tryb pracy został ustawiony
jako: „WYŁ.” i „ECO”. Jeśli temperatura
zewnętrzna spadnie poniżej + 3 °C wówczas
automatycznie tryb pracy wymienionych wyżej
obiegów grzewczych zmieniony zostanie na
„obniżenie”.

6 Transmisja danych
Uwaga!
Niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji funkcja antyzamrożeniowa jest aktywna tylko,
gdy urządzenie grzewcze nie jest odłączone
od sieci elektrycznej.

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630

Przesyłanie danych (temperatura zewnętrzna,
status urządzenia, temperatura zadana i
rzeczywista, itd.) pomiędzy poszczególnymi
komponentami instalacji w zależności od
lokalnych warunków może trwać do 15 minut.
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Instrukcja instalacji
1 Informacje ogólne
Montaż, podłączanie elektryczne oraz pierwsze
uruchomienie mogą być przeprowadzone
tylko przez autoryzowanego instalatora!
Lista czynności wykonywanych przy instalacji
regulatora CalorMATIC 630:
1. Przygotowanie
- Przeczytać instrukcję instalacji
- Sprawdzić zakres dostawy
2. Instalacja urządzenia
– Zamontowanie cokołu regulatora
– Montaż czujnika temperatury zewnętrznej
– Wykonanie instalacji elektrycznej. (Uwaga:
Przy instalacji elementów wykonawczych
zastosować odpowiednie przekroje przewodów).
3. Przygotowanie do pracy
– Wykonać nastawy podstawowe na ekranie
głównym
– Wykonać nastawy pozostałych parametrów
instalacji.
Oznaczenie CE
Oznaczenie CE dokumentuje, że regulator
calorMATIC 630 w połączeniu z kotłami
grzewczymi marki Saunier Duval spełnia
podstawowe wymagania dyrektywy w sprawie
kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa
89/336/EWG Rady).
Przeznaczenie
Regulator calorMATIC 630 został skonstruowany
zgodnie z aktualnym stanem techniki i
obowiązującymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa technicznego. W przypadku
nieprawidłowego lub niezgodnego z
przeznaczeniem stosowania mogą jednak
powstać zagrożenia dla zdrowia i życia
użytkownika lub osób trzecich, wzgl. może dojść
do uszkodzenia urządzeń lub wystąpienia innych
szkód rzeczowych.
Regulator centralny calorMATIC 630 jest
magistralno-modułowym systemem regulacji
instalacji centralnego ogrzewania oraz
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630

Inne lub wykraczające poza ten zakres
zastosowanie uważane jest za niezgodne z
przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu
szkody producent lub dostawca nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności. Ryzyko takiego
postępowania spoczywa wyłącznie na
użytkowniku. Do użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem należy również przestrzeganie
instrukcji obsługi i instalacji.

2 Wskazówki z zakresu
bezpieczeństwa / zalecenia
montażowe/przepisy
Regulator musi zostać zainstalowany przez
wykwalifikowanego instalatora, odpowiedzialnego
za przestrzeganie obowiązujących norm i
przepisów. Za szkody spowodowane
nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji nie
ponosimy odpowiedzialności.
2.1 Wskazówki z zakresu bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku
porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie
znajduje się pod napięciem. Przed pracami
przy urządzeniu odłączyć dopływ prądu i
zabezpieczyć przed niezamierzonym
włączeniem. Regulator można zdejmować ze
ściany lub z cokołu wyłącznie w stanie
pozbawionym napięcia.
2.2 Zalecenia montażowe/przepisy
Podczas przeprowadzania prac elektrycznych
należy przestrzegać stosownych przepisów i
zasad bezpieczeństwa oraz wymagań lokalnego
zakładu energetycznego.
Okablowanie należy wykonać przy użyciu
dostępnych w handlu przewodów elektrycznych.
Minimalny przekrój przewodów:
– Przewód przyłączeniowy 230 V
(przewód do podłączenia pomp lub mieszaczy)
1,5 mm2
– Przewody niskonapięciowe
(przewody czujników i przewody magistralne)
0,75 mm2
Maksymalna długość przewodów czujników
temperatury nie może być większa niż 50m. Do
podłączenia czujników temperatury powinno się
stosować przewody ekranowane. Ponadto
przewody czujników temperatury powinny być
prowadzone oddzielnie od przewodów
zasilających elementy wykonawcze (pompy,
zawory mieszające).
Wolne zaciski urządzeń nie mogą być używane
jako zaciski pomocnicze do dalszego
okablowania.
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Regulator należy zainstalować w suchym
pomieszczeniu.

3. Montaż

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo
Budowlane
(Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi
zmianami
B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75/02, poz. 690)
C. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo
Energetyczne (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348) z
późniejszymi zmianami
D. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 828)

Elementy wykonawcze i czujniki temperatury
należy podłączyć do cokołu regulatora.

Instalacja elektryczna – przepisy i informacje
ogólne

Czujnik temperatury VR 10
W zależności od konfiguracji instalacji mogą w
niej występować czujniki mierzące temperaturę
zasilania obiegu grzewczego lub temperaturę
zasobnika. We wszystkich tych przypadkach
stosuje się uniwersalny czujnik temperatury VR
10. Może on zostać umieszczony w tulejce
pomiarowej zasobnika ciepłej wody lub
zastosowany jako przylgowy czujnik temperatury
zasilania obiegu grzewczego. Aby zapewnić
odpowiednią powierzchnię styku czujnika z
podłożem został on z jednej strony spłaszczony.
Oprócz tego po zamocowaniu czujnika zaleca się
dodatkowe osłonięcie rury i czujnika temperatury
izolacją termiczną.

1.PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji.
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen
natryskowy.
2. PN-IEC 60364-441:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa
3. PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
Uziemienia i przewody ochronne.

3.1 Zakres dostawy
Sprawdzić na podstawie tabeli 3.1 zakres
dostawy regulatora
.
Poz. Ilość Opis:
1
1 Regulator calorMATIC 630 z cokołem
naściennym
2
4 Czujnik temperatury VR 10
3
1 Przewód zasilający 230 V, długość 3 m
5
1 Czujnik temperatury zewnętrznej
Tab. 3.1 Zakres dostawy zestawu calorMATIC 630

3.2 Wyposażenie

Rys. 3.1 Czujnik temperatury VR 10

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630
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3.3 Montaż regulatora
3.3.1 Instalacja cokołu naściennego
W zakresie dostawy znajduje się regulator wraz z
wyświetlaczem oraz cokół naścienny
wyposażony w listwy podłączeniowe. Przewody
zasilające i sterujące elementów wykonawczych
(pomp, siłowników zaworów mieszających)
należy podłączyć do cokołu naściennego. Dla
ułatwienia instalacji poszczególne wtyczki zostały
oznaczone symbolami oraz kolorami. Ponadto
ich kształt wyklucza ewentualną pomyłkę
podczas umieszczania wtyczek w cokole.

Rys. 3.3 Punkty mocowania cokołu naściennego oraz
przestrzenie prowadzenia przewodów.

UWAGA

Należy pamiętać, by:
- przewody niskiego napięcia (np.: przewody
czujników temperatury powinny zostać
poprowadzone z tyłu cokołu naściennego i
wyprowadzone przez górny otwór (4).
- przewody zasilające (230 V) powinny zostać
wprowadzone przez otwory umieszczone w
dolnej części cokołu.

UWAGA!

Rys. 3.2 Sposób otwierania obudowy cokołu
naściennego

Pokrywa obudowy jest jednoczęściowa. W celu
demontażu należy:
• Odkręcić śrubę (1) umieszczoną w górnej
części obudowy.
• Otworzyć pokrywę (2) uchylając ją w dół. Zdjąć
pokrywę wysuwając ją z zawiasów.

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630

Przy podłączaniu przewodów zasilających
(230V) do wtyczek izolację należy zdejmować
maksymalnie na długość 30 mm. Pozwoli to
uniknąć ewentualnego zwarcia między
przewodami lub na płycie elektronicznej.
Montaż cokołu i przewodów:
• Zaznaczyć wszystkie 3 otwory mocujące (3) i
wywiercić otwory.
• Przymocować cokół za pomocą kołków
rozporowych odpowiednich do istniejącej ściany.
• Podłączyć przewody zgodnie ze schematami
elektrycznymi.
• Zamocować poszczególne przewody za
pomocą dostarczonych przepustów (5).
• Zamontować obudowę regulatora.
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3.3.2 Montaż czujnika temperatury
zewnętrznej
Czujnik powinien zostać zamontowany przez
autoryzowanego instalatora.
Należy przy tym przestrzegać obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa oraz instrukcji
instalacji.
Miejsce zamontowania czujnika
Montaż czujnika temperatury zewnętrznej
powinien być wykonany po stronie północnej lub
północo-zachodniej.
W budynkach, w których są maksymalnie 3 piętra
zaleca się montaż czujnika na wysokości 2/3
fasady. W przypadku wyższych budynków zaleca
się montaż pomiędzy 2 a 3 piętrem.
Miejsce montażu powinno być chronione przed
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
Należy również zachować odpowiednią odległość
od otworów w ścianie zewnętrznej, którymi
mogłoby wypływać ciepłe powietrze. Zalecana
minimalna odległość to 1m.

UWAGA!
Montaż czujnika temperatury oraz przewodów
musi zostać wykonany w sposób staranny
tak, by uniemożliwić ewentualne
przedostawanie się wilgoci do wnętrza
obudowy.
Ponadto czujnik powinien zostać
zamontowany w pozycji pokazanej na
poniższym rysunku. Przepust przewodu (3)
powinien być skierowany ku dołowi.

Rys. 3.5 Wymagane położenie czujnika temperatury
zewnętrznej.

Rys. 3.4 Miejsce montażu czujnika temperatury
zewnętrznej
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Montaż czujnika:
• Zdemontować przednią obudowę (1) i
zamocować do ściany dolną część obudowy
(2) śrubami poprzez otwory mocujące (8).
• Wyprowadzić ze ściany i wyprofilować
odpowiednio przewód (4) (minimalny
przekrój przewodu to 2 x 0,75 mm2 ).
Wprowadzić przewód do przepustu (3).
• Podłączyć przewód zgodnie ze schematami.
• Sprawdzić poprawność i szczelność montażu
oraz założyć górną część obudowy (1).
• Zamocować szczelnie górną część obudowy
przy pomocy dostarczonych śrub.
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4 Instalacja elektryczna

W obwodzie elektrycznym znajduje się również
bezpiecznik 6,3 A.

Podłączenie elektryczne może wykonać tylko
wykwalifikowany i autoryzowany elektryk.

4.2 Podłączenie elektryczne

UWAGA!

Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku
porażenia prądem elektrycznym na Przyłącza
pod napięciem! Przed pracami przy
urządzeniu odłączyć dopływ prądu i
zabezpieczyć przed niezamierzonym
włączeniem. Użycie wyłącznika sieciowego
nie wystarczy, aby pozbawić napięcia zaciski
systemu.

Regulator calorMATIC 630 automatycznie
rozpoznaje podłączone czujniki temperatury.
Konfiguracji współpracujących z regulatorem
kotłów oraz obiegów grzewczych dokonuje
instalator, zgodnie ze schematem instalacji.
W dalszej części instrukcji znajdują się
przykładowe schematy hydrauliczne instalacji.
• Wszystkie czujniki oraz elementy wykonawcze
należy podłączyć zgodnie ze schematami
elektrycznymi.

UWAGA!
Przy podłączaniu przewodów zasilających
(230V) do wtyczek izolację należy zdejmować
maksymalnie na długość 30 mm. Pozwoli to
uniknąć ewentualnego zwarcia między
przewodami lub na płycie elektronicznej.

UWAGA!
Niezależnie od konfiguracji instalacji czujnik
temperatury VF1 musi być podłączony do
regulatora w celu pomiaru temperatury
zasilania.

4.1 Przyłączenie kotła grzewczego
• Otworzyć panel sterujący kotła postępując
zgodnie z odpowiednią instrukcją urządzenia.
• Podłączyć pierwszy kocioł do wyjścia STUFE 1
w regulatorze CalorMATIC 630.
Podłączyć ewentualny drugi kocioł do wyjścia
STUFE 2 zgodnie z rys. 4.1.

Rys. 4.1 Połączenie regulatora CalorMATIC 630 z
kotłem grzewczym.

• Podłączyć do cokołu naściennego przewód
sieciowy urządzenia grzewczego.

UWAGA! Wskazówka!
CalorMATIC 630 posiada wyłącznik sieciowy,
przy pomocy którego można odłączyć
zasilanie płyty elektronicznej, jak i
podłączonych elementów (pomp, siłowników
zaworów mieszających) w celach testowych
lub konserwacyjnych.

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630
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4.2.1 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
Regulator CalorMATIC 630 posiada możliwość podłączenia pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej.
Praca pompy może być sterowana czasowo. Istnieje możliwość ustawienia do 3 okresów pracy pompy dla
każdego dnia lub grupy dni. W tym celu menu regulatora zostało wyposażone w oddzielny ekran za
pomocą, którego użytkownik może wybrać okresy pracy pompy.
Natomiast wyboru trybu działania pompy (np. WYŁ, ZAŁĄCZ, AUTO) dokonuje się poprzez wybór trybu
pracy zasobnika c.w.u.
Jeśli wybierzemy tryb pracy AUTO wówczas zarówno pompa cyrkulacyjna jak i zasobnik pracują w
godzinach wprowadzonych w menu regulatora.
W trybie ZAŁĄCZ temperatura wody w zasobniku utrzymywana jest na zadanym poziomie poprzez
cykliczne uruchamianie się funkcji ładowania zasobnika, a pompa cyrkulacyjna pracuje w trybie ciągłym.

4.2.2 Wejścia specjalne
Regulator posiada następujące wejścia specjalne:
Wejście jednorazowego uruchomienia pompy cyrkulacyjnej „1 x ZP”
Do tego przyłącza można podłączyć zestyk bezpotencjałowy (przycisk). Po krótkim naciśnięciu przycisku
uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna i pracuje przez 5 minut, niezależnie od ustawionego programu
czasowego.
Wejście „TEL”
Do tego przyłącza można podłączyć zestyk bezpotencjałowy (przełącznik). Po zamknięciu styków
przełącznika zmieniany jest – zależnie od ustawienia w menu C9 – tryb pracy wszystkich lub wybranych
obiegów grzewczych, obiegów przygotowania ciepłej wody użytkowej i pompy cyrkulacyjnej.

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630
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4.2.3 Schemat podłączeń elektrycznych

Rys. 4.2 Schemat podłączeń elektrycznych
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4.2.4 Przykładowe schematy hydrauliczne
Przykład 1
Kocioł wiszący jednofunkcyjny (Themaclassic AS, ThemaCondnes AS, Ecosy AS)
UWAGA:
W przypadku podłączania zasobnika ciepłej wody użytkowej bezpośrednio do kotła grzewczego należy
pamiętać, że w menu C10 parametr „System rozdzielny” należy zawsze ustawić na opcję "tak", aby
zapewnić prawidłowe działanie układu. W przeciwnym przypadku w czasie ładowania zasobnika zawór
trójdrogowy kotła będzie ustawiony na pozycję „Centralne ogrzewanie”, a nie w kierunku wężownicy
zasobnika.
Wyposażenie instalacji grzewczej:
- 1 kocioł wiszący jednofunkcyjny, np. Themaclassic AS, ThemaCondens AS, Ecosy AS podłączenie
kotła i regulatora przez Stufe 1
- 1 zasobnik ciepłej wody użytkowej
- 1 bezpośredni obieg grzewczy, np. grzejnikowy
- 2 obiegi grzewcze mieszające, np. podłogowe.

Rys. 4.3 Wiszący kocioł jednofunkcyjny z VRC 630

Instrukcja obsługi i instalacji zestawu calorMATIC 630
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Rys. 4.4 Schemat podłączeń elektrycznych CalorMATIC 630 i wiszący kocioł jednofunkcyjny Themaclassic AS
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Rys. 4.4a Schemat podłączeń elektrycznych CalorMATIC 630 i wiszący kocioł jednofunkcyjny Ecosy AS lub
ThemaCondens AS
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Przykład 2
UWAGA:
jeżeli zasobnik ciepłej wody użytkowej jest zainstalowany za sprzęgłem hydraulicznym, parametr System
rozdzielny w menu C10 należy ustawić na opcję "Nie".
Wyposażenie instalacji grzewczej:
- 2 kotły wiszące jednofunkcyjne np. Themaclassic AS, ThemaCondens AS, Ecosy AS podłączenie
kotła i regulatora przez Stufe 1
- 1 zasobnik ciepłej wody użytkowej zamontowany za sprzęgłem hydraulicznym
- 1 bezpośredni obieg grzewczy, np. grzejnikowy
- 2 obiegi grzewcze mieszające, np. podłogowe.

Rys. 4.5 Dwa wiszące kotły jednofunkcyjne z CalorMATIC 630, zasobnik c.w.u. zainstalowany za sprzęgłem
hydraulicznym
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Rys. 4.6 Schemat podłączeń elektrycznych CalorMATIC 630 i dwa wiszące kotły jednofunkcyjne Themaclassic AS
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Rys. 4.6a Schemat podłączeń elektrycznych CalorMATIC 630 i dwa wiszące kotły jednofunkcyjne ThemaCondens AS
lub ECOSY AS
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Przykład 3
Kocioł wiszący Isomax Condens, Isotwin Condens, Themaclassic, Isofast, Isotwin
UWAGA:
W przypadku kotłów Isomax Condens oraz Isofast należy w menu instalatora zmienić parametr „Regulacja”
na tryb ręczny oraz w menu użytkownika ustawić zadaną maksymalną temperaturę pracy kotła.
W przypadku wszystkich wymienionych kotłów nie wymagane jest podłączanie do nich czujnika temperatury
zewnętrznej. W tego typu czujnik wyposażony jest już regulator CalorMATIC 630. Na podstawie jego
wskazań temperatura pracy kotła i instalacji będzie dostosowywana do aktualnych strat ciepła budynku.
Wyposażenie instalacji grzewczej:
- 1 kocioł wiszący Isomax Condens, Isotwin Condens, Isofast, Isotwin, Themaclassic podłączenie kotła i
regulatora przez Stufe 1
- 1 bezpośredni obieg grzewczy, np. grzejnikowy
- 2 obiegi grzewcze mieszające, np. podłogowe.

Rys. 4.7 Regulator CalorMATIC 630 i wiszący kocioł Isomax Condens, Isotwin Condens, Isofast, Isotwin, Themaclassic
z jednym obiegiem bezpośrednim i dwoma obiegami mieszającymi.
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Rys. 4.7a Schemat podłączeń elektrycznych CalorMATIC 630 i wiszący kocioł Isomax Condens, Isotwin Condens,
Isofast, Themaclassic
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Rys. 4.7b Schemat podłączeń elektrycznych CalorMATIC 630 i wiszący kocioł Isotwin
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Przykład 4
Kocioł stojący jednofunkcyjny Niedźwiedź KLOM
UWAGA:
W celu umożliwienia współpracy kotła z zasobnikiem w menu kotła należy ustawić temperaturę pracy kotła
na potrzeby c.o. na co najmniej 75 C. Będzie to maksymalna temperatura pracy kotła na potrzeby c.o.
(rzeczywistą temperaturę pracy kotła będzie ustalał regulator CalorMATIC 630) oraz zadana temperatura
pracy na potrzeby ładowania zasobnika.
W przypadku kotłów Niedźwiedź nie wymagane jest podłączanie do nich czujnika temperatury zewnętrznej.
W tego typu czujnik wyposażony jest już regulator CalorMATIC 630. Na podstawie jego wskazań
temperatura pracy kotła i instalacji będzie dostosowywana do aktualnych strat ciepła budynku.
Wyposażenie instalacji grzewczej:
- 1 kocioł stojący jednofunkcyjny KLOM podłączenie kotła i regulatora przez Stufe 1
- 1 bezpośredni obieg grzewczy, np. grzejnikowy
- 2 obiegi grzewcze mieszające, np. podłogowe.

Rys. 4.8 Regulator CalorMATIC 630 i stojący kocioł jednofunkcyjny Niedźwiedź KLOM z jednym obiegiem
bezpośrednim i dwoma obiegami mieszającymi.
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Rys. 4.8a Schemat podłączeń elektrycznych CalorMATIC 630 i stojący kocioł jednofunkcyjny Niedźwiedź KLOM
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Przykład 5
Kocioł stojący z wbudowanym zasobnikiem Niedźwiedź KLZ
UWAGA:
Czasem pracy kotła na potrzeby c.w.u. steruje programator wbudowany w panel sterujący kotła KLZ.
W przypadku kotłów Niedźwiedź nie wymagane jest podłączanie do nich czujnika temperatury zewnętrznej.
W tego typu czujnik wyposażony jest już regulator CalorMATIC 630. Na podstawie jego wskazań
temperatura pracy kotła i instalacji będzie dostosowywana do aktualnych strat ciepła budynku.
Wyposażenie instalacji grzewczej:
- 1 kocioł stojący jednofunkcyjny KLZ podłączenie kotła i regulatora przez Stufe 1
- 1 bezpośredni obieg grzewczy, np. grzejnikowy
- 2 obiegi grzewcze mieszające, np. podłogowe.

Rys. 4.9 Regulator CalorMATIC 630 i stojący kocioł z wbudowanym zasobnikiem Niedźwiedź KLZ z jednym obiegiem
bezpośrednim i dwoma obiegami mieszającymi.
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Rys. 4.9a Schemat podłączeń elektrycznych CalorMATIC 630 i stojący kocioł z wbudowanym zasobnikiem
Niedźwiedź KLZ
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4.3 Podłączenie czujnika temperatury
zewnętrznej
• Podłączyć przewód czujnika temperatury
zewnętrznej zgodnie z rys. 4.16.

Rys. 4.10 Podłączenie czujnika temperatury
zewnętrznej
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4.4 Wspópraca z dwoma kotłami
(kaskada)
System regulacji umożliwia podłączenie do 2
urządzeń grzewczych w obrębie jednego
systemu. Poszczególne kotły należy podłączyć
do wtyczki „Stule 1” oraz „Stule 2” według
rysunku (Rys. 4.11).

5 Uruchomienie
Przy uruchomieniu należy pamiętać, że regulator
jako pierwszą czynność przeprowadza
automatyczną konfigurację systemu. W tym
czasie następuje kontrola systemu oraz
rozpoznanie poszczególnych czujników
temperatury. W zależności od ilości
podłączonych elementów może to trwać do 15
min.

Uwaga!
Aby zapewnić prawidłową konfigurację
systemu przed uruchomieniem regulatora
CalorMATIC 630 należy najpierw uruchomić
kocioł lub kotły.

Wskazówka!
Przy urządzeniach grzewczych z wbudowaną
pompą należy ustawić tryb pracy pompy „Z
termostatem pokojowym” lub „Stała praca”

Wskazówka!
Jeśli jest to instalacja kaskadowa kotłów
ThemaCondens lub Ecosy wówczas w kodzie
27 należy ustawić czas blokady między
poszczególnymi załączeniami na c.o. na 5
minut.
Rys. 4.11 Podłączenie kaskady dwóch kotłów
grzewczych

Automatyczna konfiguracja systemu następuje
również po wyłączeniu i ponownym włączeniu
regulatora, z chwilą doprowadzenia napięcia.
Na wyświetlaczu pojawia się ekran, w którym
można wybrać tryb współpracy z urządzeniami
grzewczymi , a następnie zmienić rodzaj
podłączonych obiegów grzewczych.
Jeżeli w ciągu 5 minut nie zostaną wprowadzone
żadne zmiany, to na wyświetlaczu ponownie
pojawia się ekran główny.
Po uruchomieniu regulatora pojawia się
następujący ekran:

Korzystając z pokrętła:
należy ustawić
parametry:
Podłączenia kotła: na wartość „Stop. 1-2”.
Rodzaj kotłów: na wartość
„1-stopn.”
Liczba kotłów:
1 lub 2 w zależności od
ilości podłączonych urządzeń.
System rozdzielny: na „TAK” jeśli zasobnik
ciepłej wody został podłączony bezpośrednio do
kotła ThemaClassic, ThemaCondens lub Ecosy
oraz „NIE” w przypadku, gdy zasobnik znajduje
się za sprzęgłem hydraulicznym.
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Po ustawieniu sposobu komunikacji regulatora i
przejść do
kotłów należy obracając pokrętło
następnego ekranu umożliwiającego określenie
rodzaju poszczególnych obiegów grzewczych.

Obsługa regulatora w obrębie menu kodowanego
następuje w podobny sposób jak w przypadku
menu użytkownika. Wybór parametrów
następuje także przez obrót i naciśnięcie pokrętła
.
Dla ułatwienia obsługi wszystkie ekranu
występujące w menu kodowanym zestawione
zostały wraz z opisami w tabeli „Ustawienia w
menu kodowanym”. W menu kodowanym można
również w trybie testowym sprawdzić także
prawidłowość działania czujników, pomp i
siłowników zaworów mieszających.

Korzystając z pokrętła
dla każdego obiegu
grzewczego można ustawić sposób jego
podłączenia oraz ewentualnie uczynić dany obieg
nieaktywnym jeśli nie występuje on w instalacji.
Obrót pokrętła
powoduje przejście do
głównego ekranu. Jeśli jednak w przyszłości
niezbędne byłoby ponowne ustawienie opisanych
powyżej parametrów wówczas należy przejść do
menu kodowanego i odszukać ekran oznaczony
symbolem C10 lub wyłączyć regulator i włączyć.
5.1 Nastawianie parametrów instalacji
Parametry instalacji ustawia się w menu
kodowym. Tutaj można także odczytać
poszczególne parametry instalacji.
Poziom kodowy jest chroniony kodem
serwisowym przed nieuprawnionym dostępem i
po podaniu prawidłowego kodu dostępny przez
60 minut.
Do menu kodowanego można przejść przez
obrót lewego pokrętła tak długo, aż pojawi się
ekran „Dostęp do poziomu
kodowego“.
W tym miejscu należy wprowadzić kod, który
pozwala zmieniać parametry instalacji. Jeśli kod
nie zostanie podany, wówczas po wciśnięciu
pokrętła parametry w kolejnych ekranach będą
wyświetlane wraz z ich wartościami, ale nie
będzie możliwości dokonania ich zmiany.
Seryjnie kod ustawiony jest na 1 0 0 0, w menu
C1 można go indywidualnie zmienić.
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Jeśli w trakcie eksploatacji regulatora okaże się,
że kod dostępu do menu kodowanego zaginął
wówczas istnieje możliwość powrotu do ustawień
fabrycznych przez jednoczesne naciśnięcie
pokręteł i przytrzymanie przez min. 5 s. Należy
jednak wziąć pod uwagę, że nastawy wszystkich
parametrów powrócą do wartości fabrycznych.

Jeśli zresetowane mają być tylko programy
czasowe, wówczas należy wybrać Programy
czasowe „TAK”.
W tabelach znajdujących się na kolejnych
stronach przedstawione zostały parametry
występujące w menu kodowanym.
Parametry, których wartość można zmieniać
przedstawione zostały kolorem szarym.
Obszerniejsze informacje o poszczególnych
funkcjach znajdują się w przeglądzie funkcji, w
załączniku do instrukcji.
5.2 Przekazanie regulatora użytkownikowi
Użytkownik regulatora powinien zostać
poinstruowany przez instalatora w zakresie
obsługi i działania regulatora.
• Przekazać użytkownikowi wszystkie wymagane
instrukcje i dokumenty regulatora.
• Zapoznać użytkownika z instrukcją obsługi,
odpowiadając mu na pojawiające się ewentualnie
pytania.
• Zwrócić użytkownikowi szczególną uwagę na
przepisy bezpieczeństwa, których powinien
przestrzegać.
• Zalecić przechowywanie instrukcji w pobliżu
regulatora.
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6 Kody usterek
Regulator może wskazywać określone
komunikaty o błędach.
Do tego określone komunikaty dot. braku
komunikacji z poszczególnymi komponentami w
systemie, wskazówki
konserwacyjne dla źródeł ciepła, uszkodzenia
czujników, a także komunikaty, kiedy wartość
zadana w zdefiniowanym
czasie nie została osiągnięta. Do każdego
komunikatu dołączona jest data i czas zegarowy.
Na stronie 41 znajduje się zestawienie kodów
usterek. Przez obrót pokrętła można usunąć te
komunikaty z ekranu, po usunięciu błędu. Jeśli
ma być edytowany ostatni komunikat o błędzie,
należy obrócić pokrętło całkowicie lewą stronę. W
ten sposób następuje przejście do menu
komunikatów o błędach, w którym zestawionych
jest ostatnich 10 komunikatów o błędach w
instalacji. Przy pomocy pokrętła wybiera się
numer błędu. Istnieje możliwość zapisania w
pamięci numeru telefonu alarmowego, patrz kod
C11 - Serwis. W przypadku komunikatu o błędzie
ten numer telefonu pokazywany jest u dołu
ekranu. Oprócz tego pojawi się kod błędu i krótki
opis.
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ZAŁĄCZNIK
Nastawy w menu kodowanym.
Zakres nastaw

Nastawa
fabryczna

Numer kodu

0000-9999

1000

Numer kodu

0000-9999

1000

5-30 C
0,2- 4
5-50 C
15-90 C
15-90 C
0-5 h

brak/korekta/termostat

15 C
1,2
22 C
15 C
90 C
0
brak (Uwaga!
Nie zmieniać
wartosci
parametru)

5-90 C
5-90 C
5-50 C

65 C
65 C
22 C

5-30 C
0,2- 4
5-50 C
0-30 min
15-90 C
15-90 C
0-5 h

15 C
1,2
22 C
0
15 C
75 C
0
brak (Uwaga!
Nie zmieniać
wartosci
parametru)

Parametry, których wartości można zmieniać.

Obniżona temperatura pokojowa
Krzywa grzewcza
Zewnętrzna temperatura wyłączenia obiegu
Temperatura minimalna obiegu grzewczego
Temperatura maksymalna obiegu grzewczego
Czas wcześniejszego załączenia temperatury dziennej

Wpływ temperatury wewnętrznej.

Stała temperatura zasilania - dzień
Stała temperatura zasilania - noc
Zewnętrzna temperatura wyłączenia obiegu

Obniżona temperatura pokojowa
Krzywa grzewcza
Zewnętrzna temperatura wyłączenia obiegu
Czas zablokowania pompy
Temperatura minimalna obiegu grzewczego
Temperatura maksymalna obiegu grzewczego
Czas wcześniejszego załączenia temperatury dziennej
Wpływ temperatury wewnętrznej.

brak/ korekta/ termostat
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Wybieg pompy ładującej
Ochrona przed bakteriami Legionella
Ładowanie równoległe

Wcześniejsze obniżenie wydajności obiegu grzewczego
Opóźnienie uruchomienia funkcji antyzamrożeniowej
Podwyższenie temperatury źródła ciepła

Histereza załączania kotła
Temperatura maksymalna
Temperatura minimalna
Ilość kotłów uruchamianych na potrzeby c.w.u.

Opóźnienie załączenia drugiego kotła
Opóźnienie wyłączenia drugiego kotła
Zmiana kolejności kotłów w kaskadzie

3-9 min.
Wył./Wł
Wył./Wł

5 min.
Wył.
Wył.

15-120 min.
0-12 h
0-15 K

15 min.
1h
0K

4-12 K
60-90 C
15-65 C
1-12

8K
90 C
15 C
1

1-60 min.
1-60 min.
Wył./Wł

5 min.
5 min.
Wył.

Ekran dotyczy instalacji kaskadowych

38

Numer telefonu serwisu
Termin następnego przeglądu
Rozpoznanie nieosiągnięcia temperatury obiegu

0-9 (17 cyfr)
Data
Wył., 0-12 h

1.1.2003
Wył.

Temperatura zewnętrzna
Temperatura pokojowa
Kontrast wyświetlacza

-5 do + 5 K
-3 do + 3 K
0 - 25

0
0
16

VRC 630
Wył., LP/UV1 Wł. ZP Wł., itd.
VF1 60 C, VF2 65 C, itd..
Wył./1

Wył.
Wył.

Komponenty
Elementy wykonawcze
Czujniki temperatury
Test źródła ciepła

Praca w trybie kominiarz
W czasie pracy trybu kominiarz regulator sam
Pracę w trybie kominiarz aktywuje się przez dwukrotne, uruchamia podłączone obiegi. Rozpoczyna od
równoczesne naciśnięcie pokręteł.
tego obiegu grzewczego, który ma ustawioną najwyższą
Przy tym instalacja niezależnie od ustawionego
ustawioną temperaturę maksymalną. W zależności od
programu czasowego i temperatury zewnętrznej
odbioru ciepła dołączany jest kolejny obieg grzewczy.
załączana jest na okres 20 min.
Przy tym jako kryterium dołączenia bierze się
W zależności od użytego źródła ciepła następuje
temperaturę podawania. Jeśli temperatura zasilania
uruchomienie urządzenia/-ń grzewczego.
jest niższa tylko o 10 K niż temperatura maksymalna kotła,
dołączany jest następny obwód grzewczy, aby zapewnić
odbiór ciepła.
Pracę w trybie kominiarz kończymy przez dwukrotne,
równoczesne naciśnięcie pokręteł.
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Ręczny tryb pracy
Pracę w ręcznym trybie aktywuje się przez dwukrotne,
równoczesne naciśnięcie pokręteł.
W tej funkcji uruchomione zostają wszystkie pompy
systemu, jak i urządzenia grzewcze. Mieszacze pozostają
w swojej ostatniej pozycji.
Pracę w ręcznym trybie kończy się przez ponowne,
równoczesne naciśnięcie pokręteł.

Zestawienie kodów usterek
Brak komunikacji z modułem VR 60 z ustawionym adresem
bus.

Na tym ekranie wyświetlana jest lista urządzeń oraz
rodzaj ewentualnej usterki.
W tym przypadku nastąpiło przerwanie komunikacji z
modułem VR 60. Sprawdzić połączenia elektryczne.

Jedno z urządzeń grzewczych wymaga konserwacji.

Czujnik temperatury zasilania VF1 jest uszkodzony.
Sprawdzić połączenia elektryczne.

Po ustawionym z poziomu ekranu C11 czasie
zadana temperatura zasilania obiegu grzewczego HK1
nie została osiągnięta.

Usterka urządzenia grzewczego.
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PRZEGLĄD FUNKCJI
Temperatura obniżona

Jest to temperatura pokojowa, która będzie utrzymywana poza ustawionymi w programie godzinami.
Dla każdego obiegu grzewczego można utawić inną temperaturę obniżoną.

Rodzaj kotła

Wybór sposobu sterowania kotłem. Ustawić "1-stopn."

Liczba kotłów

Przy konfiguracj i kaskady należy ustawić ilość źródeł ciepła.

Opóźnienie wyłączenia
(tylko dla kaskad)

Powoduje to opóźnienie wyłączenia poszczególnych kotłów po osiągnięciu temperatury.

Zewnętrzna temperatura
wyłączenia

Jest to temperatura zewnętrzna, powyżej której dany obieg grzewczy przejdzie do pracy letniej.
Granica ta jest ustawiana dla każdego obiegu oddzilenie z zakresie 5 do 50 C.
Fabrycznie jej wartość ustawiono na 22 C.

Opóźniene wyłączenia

Powoduje to opóźnienie załączenia poszczególnych kotłów po spadku temperatury.

Suszenie jastrychu

Funkcja ta pozwala stopniowo wysuszyć świeżą wylewkę wokół ogrzewania podłogowego.
Temperatury zasilania poszczególnych obiegów będą regulowane tylko według ustalonego programu,
bez uwzględnienia temperatury zewnętrznej.
niezależnie od temperatury zewnętrznej wg wybranego wcześniej programu.
Temperatura startowa25 °C
Poszczególne dni pracy funkcji
1
2
3
4
5
6 – 12
13
14
15
16
17 – 23

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

(funkcja antyzamrożeniowa,
pompa pracuje)
24
30 °C
25
35 °C
26
40 °C
27
45 °C
28
35 °C
29
25 °C
Podczas pracy funkcji na wyświetlaczu pojawia się tryb pracy z aktualnym dniem cyklu.
W przypadku wyłączenia zasilania regulatora w czasie pracy funkcji po ponownym
doprowadzeniu zasilania regulator staruje w określonym dniu cyklu:

Ostatni dzień przed wyłączeniem regulatora:
1-15
16
17-23
24-28
29

Start po przywróceniu
napięcia:
1
16
17
24
29
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Znaczenie / objaśnienie

Wartość stała

W przypadku, gdy wymagana jest stała temperatura wody w instalacji (np. współpraca z nagrzewnicą
powietrza), wtedy rodzaj pracy danego obiegu grzewczego należy ustawić jako "Wartość stała".Wówczas,
niezależnie od temperatury zewnętrznej w danym obiegu grzewczym będzie utrzymywana stała temperatura.
Istnieje możliwość nastawy tej temperatury dla zaprogramowanego okresu w zakresie 5-90 °C, nastawa
fabryczna 65 °C. W pozostałych godzinach może być utrzymywana obniżona temperatura. Wybieramy ją z
zakresu 5 -90 °C nastawa fabryczna 65 °C.

Opóźnienie uruchomienia funkcji
Funkcja ochrony antyzamrożeniowej grzania zabezpiecza w trybach „Wył.“, „Eco-Wył.“ ochronę
antyzamrożeniowej
antyzamrożeniową instalacji i obowiązuje dla wszystkich podłączonych obiegów grzewczych. Aby uniknąć
zamrożenia instalacji, przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej 3 °C, wartość zadana temperatury
pokojowej jest równa ustawionej temperaturze obniżeniowej i pompa obiegu grzewczego załącza się. Start
funkcji antyzamrożeniowej może być na pewien czas opóźniony poprzez ustawienie określonego czasu zwłoki
(zakres nastawczy 0 - 12 h). Przy przekroczeniu temperatury zewnętrznej 4 °C ochrona antyzamrożeniowa
zostaje wyłączona, przy ponownym spadku temperatury czas zwłoki odliczany jest ponownie.

Konfiguracja obiegu
grzewczego

W ekranie C10 można skonfigurować wszystkie przyłączone obiegi grzewcze, zgodnie z ich zastosowaniem.
Po zmianie rodzaju pracy danego obiegu grzewczego wartości wyświetlane na poszczególnych ekranach
również ulegną zmianie. Możliwe są następujące nastawy: obieg mieszacza (ogrzewanie podłogowe lub
grzejnikowe), wartość stała (tzn. obieg mieszający ze stałą temperaturą zasilania), podwyższenie temperatury
powrotu (stosowane w przypadku współpracy z kotłem żeliwnym), nieaktywny (jeśli dany obieg nie występuje w
instalacji wówczas można go uczynić nieaktywnym).

Urządzenie grzewcze wł.

W ekranie testowym można uruchomić uruchomić jednorazowo kocioł.

Krzywa grzewcza

Krzywa grzewcza przedstawia stosunek pomiędzy temperaturą zewnętrzną, a zadaną
temperaturą zasilania. Dla każdego obiegu dokonuje się oddzielnego ustawienia krzywej.

Zmiana kolejności kotła
(tylko dla kaskad)

Celem zmiany kolejności pracy kotłów jest równomierny czas pracy wszystkich podłączonych źródeł ciepła. W
tym celu są dwa wzory włączania:
a) 1-2
b) 2-1
Zmiana kolejności kotłów następuje, gdy:
1. Zmiana kolejności uzyskała uatkywniona w menu i
2. Zmiana kolejności kotła jest hydraulicznie możliwa i
3. Różnica w czasie pracy pomiędzy pierwszym i ostatnim kotłem wynosi
co najmniej (100 godzin, stała wartość).
Uwagi:
Przy różnych mocach urządzeń zmiana kolejności pracy kotłów nie zawsze będzie sensowna.
Nastawa fabryczna: brak zmiany kolejności; kolejność załączania a).

Histereza załączania kotła

Przy kaskadowym połączeniu kotłów wymagana jest histereza załączaniu poszczególnych urządzeń
Regulator umożliwia indywidualne ustawienie histerezy.
Przy czym:
- temperatura załączania jest o 1/3 histerezy niższa od zadanej temperarury zasilania instalacji,
- temperatura wyłączenia jest o 2/3 histerezy wyższa od zadanej temperarury zasilania instalacji,
Parametry histerezy załączania: -4 ... 12 K; Wartość fabryczna 8 K
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Wybieg pompy ładującej

Znaczenie / objaśnienie
Po zakończeniu ładowania zasobnika. W celu odprowadzenia ciepła z kotła następuje dalsza praca pompy. W
zależności od tego czy kocioł posiada małą (kocioł wiszący) czy też dużą bezwładność (kocioł żeliwny, stojący)
możemy dopasować odpowiednio czas wybiegu pompy ładującej.
Dla kotłów wiszących możemy zastosować krótki wybieg pompy.
Zla kotłów stojących należy suatwić wybieg pompy na co najmniej 5 minut.
W czasie wybiegu kocioł nie pracuje, ani na potrzeby c.w.u, ani c.o.

Zabezpieczenie przed
bakteriami Legionella

Dezynfekcja termiczna zasobnika może być aktywowana w menu C4
Po jej załączeniu, raz w tygodniu (środa godz.: 1 godzina przed pierwszym oknem
czaowym ogrzewania zasobnika) następuje podgrzanie zasobnika oraz przewodów ciepłej wody
do temperatury 70 °C. W tym celu zadana temperatura zasobnika zostaje podniesiona na 68/70 °C
(2K-histereza) i włączona pompa cyrkulacyjna. Praca funkcji zostaje zakończona, gdy
czujnik temperatury zasobnika przez co najmniej 30 min stwierdza temperaturę ≥ 68 °C
lub po ubiegnięciu 90 min (aby uniknąć „zawieszenia“ w tej funkcji przy jednoczesnym poborze wody).
Nastawy fabryczne: Dezynfekcja termiczna wyłączona (niebezpieczeństwo oparzenia).
Ta funkcja służy do uniknięcia niepotrzebnego podgrzewania systemu grzewczego bezpośrednio
przed zaprogramowanym punktem obniżania. Przy tym wyliczany jest przez regulator czas
rzeczywisty w zależności od temperatury zewnętrznej. Nastawiona wartość pokazuje klientowi
życzony, okres maksymalny. Jeśli temperatura zewnętrzna wynosi. -20 °C, to 15 min przed
nastawionym punktem obniżania podgrzewanie jest powstrzymywane - maks. czas odłączenia przy
temperaturze +20 °C. Przy temperaturze zewnętrznej pomiędzy tymi dwoma wartościami
skrajnymi regulator wylicza wartość, która odpowiada przebiegowi liniowemu pomiędzy tymi
punktami.
Przy pomocy tej funkcji możliwa jest aktywacja obwodów grzewczych przed momentem przejścia z
temperatury obniżonej do dziennej w celu osiągnięcia na początku okna czasowego temperatury dziennej.
Funkcja działa tylko dla pierwszego okna czasowego dla danego dnia.
Początek podgrzewania określany jest w zależności od temperatury zewnętrznej:
Zakres nastawy: 0 ... 5 h, wartość fabryczna 0 h
Wpływ temperatury zewnętrznej:
Temp. zewnętrzna ≤ –20 °C : nastawiony okres wcześniejszego wzrostu temperatury zasilania
Temp. zewnętrzna ≥ +20 °C : brak wcześniejszego wzrostu temperatury zasilania
Pomiędzy obydwoma wartościami skrajnymi następuje liniowe obliczenie okresu trwania
wcześniejszego wzrostu temperatury zasilania.

Maksymalne wyprzedzenie
wyłączenia

Maksymalne wczesne
nagrzewanie

Maksymalna temperatura
obiegu grzewczego

Dla każdego obwodu grzewczego można ustawić maks. temperaturę zasilania
w zakresie 15 ... 90 °C.

Temperatura maksymalna
kotła

W celu wyeliminowania niebezpieczeństwa wchodzenia kotła w stan przegrzewu można
ograniczyć jego maksymalną temperaturę pracy.
Zakres nastaw zawiera się pomiędzy 60 °C i 90 °C
(nastawa fabryczna 90 °C).

Temperatura minimalna
obiegu grzewczego

Dla każdego obiegu grzewczego można ustawić min. temperaturę zasilania
w zakresie 15 ... 90 °C.

Minimalna temperatura
kotła

Minimalna temperatura kotła służy do ochrony kotła np.: przed korozją, kiedy kocioł pracuje
w instalacji o dużej pojemności wodnej.
Zakres nastaw zawiera się pomiędzy 15 i 65 °C (nastawa fabryczna 15 °C).

Obieg mieszacza

Jest to obieg grzewczy wyposażony w zawór mieszający sterowany siłownikiem elektrycznym.
Sposób pracy obiegu mieszacza:
Jeśli aktualna temperatura obiegu mieszacza odbiega więcej niż +/- 0,5 K od zadanej
temperatury zasliania, wymaganej przez regulator, wówczas siłownik mieszcza zostanie przestawiony.
Czas załączenia (sygnał napięciowy dla „Otw.“ lub „Zamkn.“) jest zależny od odchyłki regulacji,
to znaczy od różnicy temperatur pomiędzy wartością zadaną i rzeczywistą.
Fabrycznie zakres proporcjonalności wynosi 12 K, tzn. że przy odchyłce regulacji 12 K lub więcej
stosunek załączania 100 % idzie w kierunku „Otw.“ lub „Zamkn.“. Jeśli odchyłka regulacji wynosi np.: 6 K,
to mieszacz pracuje ze stosunkiem załączania 50 %. Ponieważ czas cyklu jest
stały (20 s), oznacza to, że mieszacz idzie na 10 s w kierunku „Otw.“ lub „Zamkn.“ i przez 10 s stoi.
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Równoległe ładowanie
zasobnika

Załączenie tej funkcji umożliwia równoległą pracę obiegów grzewczych mieszaczowych
podczas ładowania zasobnika. Dzięki temu podczas ładowania zasobnika nie występuje
obniżenie temperatury w pomieszczeniach zasilanych z obiegu mieszaczowego.
W celu uniknięcia zablokowania pomp są one raz dziennie uruchamiane na 20 s.

Zabezpieczenie przed
zablokowaniem pompy
Czas przerwy w
pracy pomp
TP-załączenie
Ochrona antyzamrożeniowa
zasobnika
Moc na potrzeby
ładowania zasobnika
Telefon
Rozpoznanie temperatury

Korekta temperatury
zewnętrznej

Korekta temeratury
wewnętrznej
Podwyższenie temperatury

W celu zaoszczędzenia energii elektrycznej można okresowo wyłączać pompę obiegową na podstawie
określonych kryteriów. Pompa zostanie wyłączona na określony czas w przypadku, gdy 3 razy z rzędu
co 15 minut obieg grzewczy osiągnął swoją moc.
Funkcja nieaktywna, nie zmieniać nastawy.
W przypadku spadku temperatury zasobnika poniżej 10 C regulator uruchamia proces ładowania
zasobnika do temperatury 15 C.
W instalacjach kaskadowych istnieje możliwość ustalenia ile kotłów będzie ładowało zasobnik.
Nastawy fabryczna: 1 źródło ciepła
W menu kodowanym istnieje możliwość wprowadzenia numeru telefonu, który będzie wyświetlał się
w przypadku wystąpienia usterki.
Istnieje możliwość wprowadzenia w regulatorze maksymalnego czasu, po którym obieg grzewczy
powinien osiągnąć zadaną temperaturę.
Możliwe nastawy: WYŁ., od 1 do 12 h)
Jeśli po tym czasie obieg nie osiągnie temperatury wówczas pojawi się sygnalizacja awarii.
Nastawa fabryczna: WYŁ.
Wskazywana temperatura zewnętrzna może zostać podwyższona lub obniżona o
o +/- 5 °C w celu uwzględnienia ewentualnych zakłóceń zewnętrznych.
Zakres nastaw: –5 K ... +5 K,
Nastawa fabryczna: 0 K
Funkcja nieaktywna.
W przypadku, gdy w instalacji nie występuje obieg bezpośredni
wówczas dla uzyskania prawidłowej jakości regulacji należy podnieść temperaturę pracy kotła.

Zasada działania

Znaczenie / objaśnienie

Praca w trybie testowym

W trybie testowym można sprawdzić pod względem funkcjonowania i uruchomić
każdą pompę i zawór mieszający poszczególnych obiegów.
Istnieje również możliwość odczytu temperatur pomierzonych przez poszczególne czujniki temperatury.
Wyliczona przez regulator na podstawie zadanych parametrów temperatura zasilania
obiegu grzewczego.
Rzeczywiście temperatura zasilania w obwodzie grzewczym.

Temperatura zasilania
wartość zadana
Temperatura zasilania
rzeczywista
Konserwacja

Istnieje możliwość wprowadzenia daty następnego przeglądu instalacji.
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