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A szobatermosztáttól az idıjárásfüggı szabályozásig

Főtési rendszerünk igény szerinti üzemeltetésére több lehetıség van.
A fogyasztói igényektıl, főtési rendszer kialakítási módjától, a főtési körök számától

függıen különbözı termékek közül választhatunk szabályzót VaillantVaillant készülékünhöz.

Szobatermosztát esetén a kazántermosztáton beállított elıremenı főtıvíz hımérséklet jut
a hıleadókig, a kazán/szivattyú üzemelését a szobatermosztát kapcsolja. – Bimetálos,
vagy relés 230 V szobatermosztátok.

Helyiséghımérséklet szabályzó esetén egy
24 V-os gyengeáramú szobai egységen ke-
resztül, a helyiség hımérséklettel arányos 
ellenállásjelet adnak vissza a készülék elek-
tronikájának, amivel biztosítható a helyiség 
hımérsékletrıl történı lángmoduláció. 
Ezzel sokkal pontosabb szabályzást tudunk 
megvalósítani, mint 230 V-os esetben. 
Ezek az egységek folyamatos, analóg jellel
kommunikálnak, ezért a „gomb tekerésére 
sem kattannak”. Ez nem hibajelenség!
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Idıjárásfüggı szabályozásnál a külsı homlokzati falon elhelyezett külsı hımérsékletérzékelı alapján 
történik az elıremenı főtıvíz hımérsékletének beállítása.

Ha csak a külsı hımérséklettıl függ az elıremenı főtıvizünk hımérséklete, akkor vezérlésrıl
beszélhetünk, mivel a referencia helyiség hımérsékletérıl a szabályzónak nincs tudomása.

Az idıjárásfüggı szabályzók némelyike önmagában is alkalmas arra, vagy kapcsolhatók hozzájuk 
olyan beltéri egységek, melyekkel a szobai hımérséklet kontroll is megvalósítható. 
Így a külsı hımérséklet érzékelése és a belsı hımérséklet visszacsatolása esetén már megvalósul
a zárt szabályzási kör.

A távkapcsolók, vagy beltéri egységek alkalmazásával a komfort növekedése mellett pontosabban fog 
mőködni a készülékünk is.

Elıremenı főtıvíz, °C   főtési jelleggörbék

Külsı hımérséklet, °C   
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Fali készülékek elektromos bekötése

� 24 V analóg VRT bekötése 7-8-9 
pontokon

� 230 V kétpont VRT, vagy idegen 230 V 
termosztát bekötése a 3-4 (-5) pontokon
( a gyári 3-4 hidat el kell távolítani !)

230 V szobatermosztát alkalmazása 
esetén fali készülékeinknél 

MEGSZŐNIK a léghımérsékletrıl 
történı lángmoduláció !!!
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A A A A szobatermosztszobatermosztszobatermosztszobatermosztááááttttttttóóóóllll az idaz idaz idaz időőőőjjjjáááárrrráááásfsfsfsfüüüüggggggggőőőő szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozáááásig sig sig sig ---- termtermtermterméééékkkkááááttekintttekintttekintttekintééééssss

Az újgenerációs, eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos kkkkéééészszszszüüüülllléééékekkekkekkek fejlesztésekor a korábbi Vaillant szabályozók elvi 

felépítése és működése kibővült az új, eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóókkkk kínálatával.

Ezzel a termékváltással meg kell tanulni a kompatibilitásokat is.

Az eBUS-os készülékekhez paneljére háromfajta szabályozót lehet csatlakoztatni:

3-4-5 kapocsra: 230V termosztát

vagyvagyvagyvagy

7-8-9 kapocsra: 24 V analóg helyi-
ség-hőmérséklet szabályozó

vagyvagyvagyvagy

-/+ kapocsra: eBUS-os szabályozó
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Ennek megfelelEnnek megfelelEnnek megfelelEnnek megfelelőőőően, az en, az en, az en, az eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos kkkkéééészszszszüüüülllléééékhez hasznkhez hasznkhez hasznkhez hasznáááálhatlhatlhatlhatóóóók a k a k a k a 

korkorkorkoráááábbi bbi bbi bbi –––– nem BIDI*nem BIDI*nem BIDI*nem BIDI*----ssss ----VaillantVaillantVaillantVaillant szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóók, de termk, de termk, de termk, de terméééészetesen az szetesen az szetesen az szetesen az 

eBUSeBUSeBUSeBUS----kommunikkommunikkommunikkommunikáááácicicicióóóóvalvalvalval rendelkezrendelkezrendelkezrendelkezőőőő egysegysegysegyséééégek haszngek haszngek haszngek hasznáááálata esetlata esetlata esetlata esetéééén n n n 

tudjuk a teljes tudtudjuk a teljes tudtudjuk a teljes tudtudjuk a teljes tudáááásukat kihasznsukat kihasznsukat kihasznsukat kihasznáááálni.lni.lni.lni.

(*BIDI: (*BIDI: (*BIDI: (*BIDI: BiBiBiBi----DirektionalDirektionalDirektionalDirektional –––– analanalanalanalóóóóg, odag, odag, odag, oda----vissza kommunikvissza kommunikvissza kommunikvissza kommunikáááácicicicióóóó))))

A 7A 7A 7A 7----8888----9 anal9 anal9 anal9 analóóóóg szabg szabg szabg szabáááályozlyozlyozlyozóóóók kk kk kk köööözzzzüüüül csak azok illeszthetl csak azok illeszthetl csak azok illeszthetl csak azok illeszthetőőőők az k az k az k az úúúúj j j j 

modellekhez, amelyik nem odamodellekhez, amelyik nem odamodellekhez, amelyik nem odamodellekhez, amelyik nem oda----vissza kommunikvissza kommunikvissza kommunikvissza kommunikáááácicicicióóóóval val val val 

rendelkezik. A rendelkezik. A rendelkezik. A rendelkezik. A BUSBUSBUSBUS----osososos kkkkéééészszszszüüüülllléééékek kek kek kek kkkkéééétirtirtirtiráááánynynynyúúúú kommunikkommunikkommunikkommunikáááácicicicióóóójjjjáááára ra ra ra 

csak a csak a csak a csak a ----/+ pontot haszn/+ pontot haszn/+ pontot haszn/+ pontot hasznáááálja, a 7lja, a 7lja, a 7lja, a 7----8888----9 csak egyir9 csak egyir9 csak egyir9 csak egyiráááánynynynyúúúú csatorna!csatorna!csatorna!csatorna!

Az Az Az Az eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóók viszont nem alkalmazhatk viszont nem alkalmazhatk viszont nem alkalmazhatk viszont nem alkalmazhatóóóók kork kork kork koráááábbi bbi bbi bbi 

kkkkéééészszszszüüüülllléééékhez, mivel khez, mivel khez, mivel khez, mivel „„„„csakcsakcsakcsak”””” +/+/+/+/---- csatlakozcsatlakozcsatlakozcsatlakozáááásuk van.suk van.suk van.suk van.
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SzobatermosztSzobatermosztSzobatermosztSzobatermosztáááátoktoktoktok ( 230 V )( 230 V )( 230 V )( 230 V )

VRT 30VRT 30VRT 30VRT 30 szobatermosztszobatermosztszobatermosztszobatermosztáááátttt, programoz, programoz, programoz, programozáááási lehetsi lehetsi lehetsi lehetőőőősssséééég g g g 
nnnnéééélklklklküüüüllll

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 230230230230 napi/heti programoznapi/heti programoznapi/heti programoznapi/heti programozáááássssúúúú szobatermosztszobatermosztszobatermosztszobatermosztáááátttt LCD LCD LCD LCD 
kijelzkijelzkijelzkijelzééééssssűűűű óóóórrrráááával, 10 perces lval, 10 perces lval, 10 perces lval, 10 perces lééééppppéééésksksksköööözzel zzel zzel zzel prograprograprograprogra----
mozhatmozhatmozhatmozhatóóóó, telefonon t, telefonon t, telefonon t, telefonon töööörtrtrtrtéééénnnnőőőő ttttáááávvvváááátkapcsoltkapcsoltkapcsoltkapcsoláááás s s s 
lehetslehetslehetslehetsééééges, 3 vezetges, 3 vezetges, 3 vezetges, 3 vezetéééékes bekkes bekkes bekkes bekööööttttééééssss

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 240240240240 napi/heti programoznapi/heti programoznapi/heti programoznapi/heti programozáááássssúúúú szobatermosztszobatermosztszobatermosztszobatermosztáááátttt LCD LCD LCD LCD 
kijelzkijelzkijelzkijelzééééssssűűűű óóóórrrráááával, 10 perces lval, 10 perces lval, 10 perces lval, 10 perces lééééppppéééésksksksköööözzel zzel zzel zzel prograprograprograprogra----
mozhatmozhatmozhatmozhatóóóó, telefonon t, telefonon t, telefonon t, telefonon töööörtrtrtrtéééénnnnőőőő ttttáááávvvváááátkapcsoltkapcsoltkapcsoltkapcsoláááás s s s 
lehetslehetslehetslehetsééééges, 2 vezetges, 2 vezetges, 2 vezetges, 2 vezetéééékes bekkes bekkes bekkes bekööööttttéééés, elemes s, elemes s, elemes s, elemes 
mmmműűűűkkkkööööddddééééssss

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 240f240f240f240f napi/heti programoznapi/heti programoznapi/heti programoznapi/heti programozáááássssúúúú szobatermosztszobatermosztszobatermosztszobatermosztáááátttt LCD LCD LCD LCD 
kijelzkijelzkijelzkijelzééééssssűűűű óóóórrrráááával, 10 perces lval, 10 perces lval, 10 perces lval, 10 perces lééééppppéééésksksksköööözzel zzel zzel zzel prograprograprograprogra----
mozhatmozhatmozhatmozhatóóóó, vezet, vezet, vezet, vezetéééék nk nk nk néééélklklklküüüüli bekli bekli bekli bekööööttttéééés, elemes s, elemes s, elemes s, elemes 
mmmműűűűkkkkööööddddééééssss



7

SzabSzabáályozlyozóókk--20082008

A 230 A 230 A 230 A 230 VVVV----osososos szobatermosztszobatermosztszobatermosztszobatermosztáááátoktoktoktok gyakorlatilag bgyakorlatilag bgyakorlatilag bgyakorlatilag báááármelyik Vaillant rmelyik Vaillant rmelyik Vaillant rmelyik Vaillant 

falikfalikfalikfalikéééészszszszüüüülllléééékhezkhezkhezkhez, vagy , vagy , vagy , vagy áááállllllllóóóókazkazkazkazáááánhoz illeszthetnhoz illeszthetnhoz illeszthetnhoz illeszthetőőőők.k.k.k.

Ugyanakkor nem javasolt Ugyanakkor nem javasolt Ugyanakkor nem javasolt Ugyanakkor nem javasolt falikfalikfalikfalikéééészszszszüüüülllléééékeinkhezkeinkhezkeinkhezkeinkhez, mivel , mivel , mivel , mivel 

alkalmazalkalmazalkalmazalkalmazáááásukkal megszsukkal megszsukkal megszsukkal megszűűűűnik a lnik a lnik a lnik a lééééghghghghőőőőmmmméééérsrsrsrséééékletrkletrkletrkletrőőőől tl tl tl töööörtrtrtrtéééénnnnőőőő

lllláááángmodulngmodulngmodulngmoduláááácicicicióóóó. . . . 

SzintSzintSzintSzintéééén nem javasolt kondenzn nem javasolt kondenzn nem javasolt kondenzn nem javasolt kondenzáááácicicicióóóós, vagy ks, vagy ks, vagy ks, vagy kéééétfokozattfokozattfokozattfokozatúúúú technika technika technika technika 

esetesetesetesetéééén!n!n!n!

AlkalmazAlkalmazAlkalmazAlkalmazáááássss:::: atmoVIT VKINTatmoVIT VKINTatmoVIT VKINTatmoVIT VKINT

atmoVIT VKC INTatmoVIT VKC INTatmoVIT VKC INTatmoVIT VKC INT
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24 V anal24 V anal24 V anal24 V analóóóóg helyisg helyisg helyisg helyisééééghghghghőőőőmmmméééérsrsrsrséééékletkletkletklet----szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóókkkk

VRT 40VRT 40VRT 40VRT 40 analanalanalanalóóóóg/g/g/g/kkkkéééétponttponttponttpont, programoz, programoz, programoz, programozáááási lehetsi lehetsi lehetsi lehetőőőősssséééég ng ng ng néééélklklklküüüüllll

VRT 390VRT 390VRT 390VRT 390 analanalanalanalóóóóg/g/g/g/kkkkéééétponttponttponttpont, heti programoz, heti programoz, heti programoz, heti programozáááás s s s melegvmelegvmelegvmelegvíííízkzkzkzkéééé----
szszszszííííttttéééésresresresre is,  LCD kijelzis,  LCD kijelzis,  LCD kijelzis,  LCD kijelzééééssssűűűű óóóóra, 10 perces ra, 10 perces ra, 10 perces ra, 10 perces 
llllééééppppéééésksksksköööözzel programozhatzzel programozhatzzel programozhatzzel programozhatóóóó, , , , 

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 330330330330 analanalanalanalóóóóg/g/g/g/kkkkéééétponttponttponttpont, napi/heti programoz, napi/heti programoz, napi/heti programoz, napi/heti programozáááás, LCD s, LCD s, LCD s, LCD 
kijelzkijelzkijelzkijelzééééssssűűűű óóóórrrráááával, 10 perces lval, 10 perces lval, 10 perces lval, 10 perces lééééppppéééésksksksköööözzel zzel zzel zzel prograprograprograprogra----
mozhatmozhatmozhatmozhatóóóó, telefonon t, telefonon t, telefonon t, telefonon töööörtrtrtrtéééénnnnőőőő ttttáááávvvváááátkapcsoltkapcsoltkapcsoltkapcsoláááás s s s 
lehetslehetslehetslehetsééééges, ges, ges, ges, 

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 340f340f340f340f analanalanalanalóóóóg/g/g/g/kkkkéééétponttponttponttpont, napi/heti programoz, napi/heti programoz, napi/heti programoz, napi/heti programozáááás s s s 
melegvmelegvmelegvmelegvíííízkzkzkzkéééészszszszííííttttéééésresresresre is, LCD kijelzis, LCD kijelzis, LCD kijelzis, LCD kijelzééééssssűűűű óóóórrrráááával, 10 val, 10 val, 10 val, 10 
perces lperces lperces lperces lééééppppéééésksksksköööözzel programozhatzzel programozhatzzel programozhatzzel programozhatóóóó, vezet, vezet, vezet, vezetéééék k k k 
nnnnéééélklklklküüüüli bekli bekli bekli bekööööttttéééés, elemes ms, elemes ms, elemes ms, elemes műűűűkkkkööööddddééééssss
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A 24 A 24 A 24 A 24 VVVV----osososos helyishelyishelyishelyisééééghghghghőőőőmmmméééérsrsrsrséééékletkletkletklet----szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóók gyakorlatilag k gyakorlatilag k gyakorlatilag k gyakorlatilag 

bbbbáááármelyik Vaillant rmelyik Vaillant rmelyik Vaillant rmelyik Vaillant falikfalikfalikfalikéééészszszszüüüülllléééékhezkhezkhezkhez, vagy , vagy , vagy , vagy áááállllllllóóóókazkazkazkazáááánhoz illeszthetnhoz illeszthetnhoz illeszthetnhoz illeszthetőőőők.k.k.k.

Nem javasolt kondenzNem javasolt kondenzNem javasolt kondenzNem javasolt kondenzáááácicicicióóóós, vagy ks, vagy ks, vagy ks, vagy kéééétfokozattfokozattfokozattfokozatúúúú technika esettechnika esettechnika esettechnika esetéééén!n!n!n!

A VRT 390 A VRT 390 A VRT 390 A VRT 390 éééés a 340f nem alkalmazhats a 340f nem alkalmazhats a 340f nem alkalmazhats a 340f nem alkalmazhatóóóó eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos kkkkéééészszszszüüüülllléééékekhez!kekhez!kekhez!kekhez!

AlkalmazAlkalmazAlkalmazAlkalmazáááássss:::: vvvvíííízhzhzhzhűűűűttttééééses PREMIUM, ses PREMIUM, ses PREMIUM, ses PREMIUM, 

VUI VUI VUI VUI aquaPLUSaquaPLUSaquaPLUSaquaPLUS, be, be, be, beééééppppíííített rtett rtett rtett réééétegttegttegttegtáááárolrolrolrolóóóóvalvalvalval

atmoVIT VK INTatmoVIT VK INTatmoVIT VK INTatmoVIT VK INT

atmoVIT VKC INTatmoVIT VKC INTatmoVIT VKC INTatmoVIT VKC INT
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eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos helyishelyishelyishelyisééééghghghghőőőőmmmméééérsrsrsrséééékletkletkletklet----szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóókkkk

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 392392392392 heti programozheti programozheti programozheti programozáááás s s s melegvmelegvmelegvmelegvíííízkzkzkzkéééészszszszííííttttéééésresresresre is,  LCD is,  LCD is,  LCD is,  LCD 
kijelzkijelzkijelzkijelzééééssssűűűű óóóóra, 10 perces lra, 10 perces lra, 10 perces lra, 10 perces lééééppppéééésksksksköööözzel zzel zzel zzel 
programozhatprogramozhatprogramozhatprogramozhatóóóó, , , , 

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 360f360f360f360f napi/heti programoznapi/heti programoznapi/heti programoznapi/heti programozáááás s s s melegvmelegvmelegvmelegvíííízkzkzkzkéééészszszszííííttttéééésresresresre is, is, is, is, 
LCD kijelzLCD kijelzLCD kijelzLCD kijelzééééssssűűűű óóóórrrráááával, 10 perces lval, 10 perces lval, 10 perces lval, 10 perces lééééppppéééésksksksköööözzel zzel zzel zzel 
programozhatprogramozhatprogramozhatprogramozhatóóóó, vezet, vezet, vezet, vezetéééék nk nk nk néééélklklklküüüüli bekli bekli bekli bekööööttttéééés, elemes s, elemes s, elemes s, elemes 
mmmműűűűkkkkööööddddééééssss
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Az Az Az Az eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos helyishelyishelyishelyisééééghghghghőőőőmmmméééérsrsrsrséééékletkletkletklet----szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóók csak k csak k csak k csak úúúúj, j, j, j, eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos

Vaillant kVaillant kVaillant kVaillant kéééészszszszüüüülllléééékhez illeszthetkhez illeszthetkhez illeszthetkhez illeszthetőőőők.k.k.k.

Nem javasolt kondenzNem javasolt kondenzNem javasolt kondenzNem javasolt kondenzáááácicicicióóóós technika esets technika esets technika esets technika esetéééén!n!n!n!

AlkalmazAlkalmazAlkalmazAlkalmazáááássss:::: atmoTECatmoTECatmoTECatmoTEC////turboTECturboTECturboTECturboTEC pro, pro, pro, pro, 

atmoTECatmoTECatmoTECatmoTEC////turboTECturboTECturboTECturboTEC plus, plus, plus, plus, 
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VRC 410/420s kompakt idVRC 410/420s kompakt idVRC 410/420s kompakt idVRC 410/420s kompakt időőőőjjjjáááárrrráááásfsfsfsfüüüüggggggggőőőő----szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóókkkk

VRC 410sVRC 410sVRC 410sVRC 410s univerzuniverzuniverzuniverzáááális, egyklis, egyklis, egyklis, egyköööörrrröööös ks ks ks küüüülslslslsőőőő hhhhőőőőmmmméééérslrslrslrsléééékletkletkletklet ffffüüüüggggggggőőőő
szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóó, heti programoz, heti programoz, heti programoz, heti programozáááási lehetsi lehetsi lehetsi lehetőőőőssssééééggel ggel ggel ggel 
melegvmelegvmelegvmelegvíííízkzkzkzkéééészszszszííííttttéééésresresresre is,  LCD kijelzis,  LCD kijelzis,  LCD kijelzis,  LCD kijelzééééssssűűűű óóóóra, 10 ra, 10 ra, 10 ra, 10 
perces lperces lperces lperces lééééppppéééésksksksköööözzel programozhatzzel programozhatzzel programozhatzzel programozhatóóóó, Fali , Fali , Fali , Fali 
kkkkéééészszszszüüüülllléééék terhelk terhelk terhelk terheléééésfsfsfsfüüüüggggggggőőőő szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozáááása lsa lsa lsa láááángngngng----
modulmodulmodulmoduláááácicicicióóóóval tval tval tval töööörtrtrtrtéééénik, nik, nik, nik, áááállllllllóóóókazkazkazkazáááánoknnoknnoknnoknáááál l l l 
egy/kegy/kegy/kegy/kéééét t t t ééééggggőőőőfokozat vezfokozat vezfokozat vezfokozat vezéééérlrlrlrlééééssel.  ssel.  ssel.  ssel.  ÖÖÖÖnnnnáááállllllllóóóóan an an an bebebebeéééé----
ppppííííthetthetthetthetőőőő a ka ka ka kéééészszszszüüüülllléééék elk elk elk előőőőlapjlapjlapjlapjáááába, vagy fali aljzatra ba, vagy fali aljzatra ba, vagy fali aljzatra ba, vagy fali aljzatra 
szerelve beltszerelve beltszerelve beltszerelve beltéééériririri----ttttáááávkapcsolvkapcsolvkapcsolvkapcsolóóóókkkkéééént is funkcionnt is funkcionnt is funkcionnt is funkcionáááál.l.l.l.

VRC 420sVRC 420sVRC 420sVRC 420s univerzuniverzuniverzuniverzáááális, klis, klis, klis, kéééétktktktköööörrrröööös ks ks ks küüüülslslslsőőőő hhhhőőőőmmmméééérslrslrslrsléééékletkletkletklet ffffüüüüggggggggőőőő
szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóó, heti programoz, heti programoz, heti programoz, heti programozáááási lehetsi lehetsi lehetsi lehetőőőőssssééééggel ggel ggel ggel 
melegvmelegvmelegvmelegvíííízkzkzkzkéééészszszszííííttttéééésresresresre éééés HMV cirkuls HMV cirkuls HMV cirkuls HMV cirkuláááácicicicióóóóra is,  LCD ra is,  LCD ra is,  LCD ra is,  LCD 
kijelzkijelzkijelzkijelzééééssssűűűű óóóóra, 10 perces lra, 10 perces lra, 10 perces lra, 10 perces lééééppppéééésksksksköööözzel programozzzel programozzzel programozzzel programoz----
hathathathatóóóó, Fali k, Fali k, Fali k, Fali kéééészszszszüüüülllléééék terhelk terhelk terhelk terheléééésfsfsfsfüüüüggggggggőőőő szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozáááása sa sa sa 
lllláááángmodulngmodulngmodulngmoduláááácicicicióóóóvalvalvalval ttttöööörtrtrtrtéééénik, nik, nik, nik, áááállllllllóóóókazkazkazkazáááánoknnoknnoknnoknáááál l l l 
egy/kegy/kegy/kegy/kéééét t t t ééééggggőőőőfokozat vezfokozat vezfokozat vezfokozat vezéééérlrlrlrlééééssel. ssel. ssel. ssel. ÖÖÖÖnnnnáááállllllllóóóóan an an an bebebebeéééé----
ppppííííthetthetthetthetőőőő a ka ka ka kéééészszszszüüüülllléééék elk elk elk előőőőlapjlapjlapjlapjáááába, vagy fali aljzatra ba, vagy fali aljzatra ba, vagy fali aljzatra ba, vagy fali aljzatra 
szerelve beltszerelve beltszerelve beltszerelve beltéééériririri----ttttáááávkapcsolvkapcsolvkapcsolvkapcsolóóóókkkkéééént is funkcionnt is funkcionnt is funkcionnt is funkcionáááál.l.l.l.
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SzabSzabáályozlyozóókk--20082008

Az univerzAz univerzAz univerzAz univerzáááális VRC idlis VRC idlis VRC idlis VRC időőőőjjjjáááárrrráááásfsfsfsfüüüüggggggggőőőő----szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóók mind fali, mind k mind fali, mind k mind fali, mind k mind fali, mind 

áááállllllllóóóókazkazkazkazáááánokhoz csatlakoztathatnokhoz csatlakoztathatnokhoz csatlakoztathatnokhoz csatlakoztathatóóóók, de csak kork, de csak kork, de csak kork, de csak koráááábbi (nem bbi (nem bbi (nem bbi (nem eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos) ) ) ) 

modellekhez!modellekhez!modellekhez!modellekhez!

AlkalmazAlkalmazAlkalmazAlkalmazáááássss:::: vvvvíííízhzhzhzhűűűűttttééééses PREMIUM kses PREMIUM kses PREMIUM kses PREMIUM kéééészszszszüüüülllléééékek, kek, kek, kek, 

VUI VUI VUI VUI aquaPLUSaquaPLUSaquaPLUSaquaPLUS rrrréééétegttegttegttegtáááárolrolrolrolóóóós ks ks ks kéééészszszszüüüülllléééékek,kek,kek,kek,

ecoTEC 46ecoTEC 46ecoTEC 46ecoTEC 46----65 kW kondenz65 kW kondenz65 kW kondenz65 kW kondenzáááácicicicióóóós modelleks modelleks modelleks modellek

atmoVIT INT egyfokozatatmoVIT INT egyfokozatatmoVIT INT egyfokozatatmoVIT INT egyfokozatúúúú áááállllllllóóóókazkazkazkazáááánok, nok, nok, nok, 

atmoVIT exclusiv katmoVIT exclusiv katmoVIT exclusiv katmoVIT exclusiv kéééétfokozattfokozattfokozattfokozatúúúú áááállllllllóóóókazkazkazkazáááánoknoknoknok

atmoCRAFTatmoCRAFTatmoCRAFTatmoCRAFT kkkkéééétfokozattfokozattfokozattfokozatúúúú ööööntvntvntvntvéééénykaznykaznykaznykazáááánoknoknoknok
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calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 400 (400 (400 (400 (eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos) kompakt id) kompakt id) kompakt id) kompakt időőőőjjjjáááárrrráááásfsfsfsfüüüüggggggggőőőő----szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóó

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 400400400400 atmoTECatmoTECatmoTECatmoTEC////turboTECturboTECturboTECturboTEC propropropro kkkkéééészszszszüüüülllléééékhez khez khez khez 
illeszthetilleszthetilleszthetilleszthetőőőő egykegykegykegyköööörrrröööös kompakt ks kompakt ks kompakt ks kompakt küüüülslslslsőőőő
hhhhőőőőmmmméééérslrslrslrsléééékletkletkletklet ffffüüüüggggggggőőőő szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóó, heti , heti , heti , heti 
programozprogramozprogramozprogramozáááási lehetsi lehetsi lehetsi lehetőőőőssssééééggel, melegvggel, melegvggel, melegvggel, melegvíííízzzz----
kkkkéééészszszszííííttttéééésre is,  LCD kijelzsre is,  LCD kijelzsre is,  LCD kijelzsre is,  LCD kijelzééééssssűűűű óóóóra, 10 ra, 10 ra, 10 ra, 10 
perces lperces lperces lperces lééééppppéééésksksksköööözzel programozhatzzel programozhatzzel programozhatzzel programozhatóóóó, A , A , A , A 
pro kpro kpro kpro kéééészszszszüüüülllléééék terhelk terhelk terhelk terheléééésfsfsfsfüüüüggggggggőőőő szabszabszabszabáááályolyolyolyo----
zzzzáááásasasasa lllláááángmodulngmodulngmodulngmoduláááácicicicióóóóvalvalvalval ttttöööörtrtrtrtéééénik.nik.nik.nik.
ÖÖÖÖnnnnáááállllllllóóóóan bean bean bean beééééppppííííthetthetthetthetőőőő a ka ka ka kéééészszszszüüüülllléééék k k k 
elelelelőőőőlapjlapjlapjlapjáááába, vagy fali aljzatra szerelve ba, vagy fali aljzatra szerelve ba, vagy fali aljzatra szerelve ba, vagy fali aljzatra szerelve 
beltbeltbeltbeltéééériririri----ttttáááávkapcsolvkapcsolvkapcsolvkapcsolóóóókkkkéééént is funkcionnt is funkcionnt is funkcionnt is funkcionáááál. l. l. l. 
KorKorKorKoráááábbi PRO modellekhez NEM tehetbbi PRO modellekhez NEM tehetbbi PRO modellekhez NEM tehetbbi PRO modellekhez NEM tehetőőőő!!!!
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calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 430 (430 (430 (430 (eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos) kompakt id) kompakt id) kompakt id) kompakt időőőőjjjjáááárrrráááásfsfsfsfüüüüggggggggőőőő----szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóó csalcsalcsalcsaláááádddd

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 430430430430 eBUSeBUSeBUSeBUS kommunikkommunikkommunikkommunikáááácicicicióóóós Vaillant s Vaillant s Vaillant s Vaillant kkkkéééészszszszüüüü----
lllléééékhez illeszthetkhez illeszthetkhez illeszthetkhez illeszthetőőőő egykegykegykegyköööörrrröööös kompakt s kompakt s kompakt s kompakt 
kkkküüüülslslslsőőőő hhhhőőőőmmmméééérslrslrslrsléééékletkletkletklet ffffüüüüggggggggőőőő szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóó, , , , 
heti programozheti programozheti programozheti programozáááási lehetsi lehetsi lehetsi lehetőőőőssssééééggel, ggel, ggel, ggel, 
melegvmelegvmelegvmelegvíííízkzkzkzkéééészszszszííííttttéééésresresresre is,  LCD kijelzis,  LCD kijelzis,  LCD kijelzis,  LCD kijelzééééssssűűűű
óóóóra, 10 perces lra, 10 perces lra, 10 perces lra, 10 perces lééééppppéééésksksksköööözzel programozzzel programozzzel programozzzel programoz----
hathathathatóóóó, A k, A k, A k, A kéééészszszszüüüülllléééék terhelk terhelk terhelk terheléééésfsfsfsfüüüüggggggggőőőő szabszabszabszabáááá----
lyozlyozlyozlyozáááásasasasa lllláááángmodulngmodulngmodulngmoduláááácicicicióóóóvalvalvalval ttttöööörtrtrtrtéééénik.nik.nik.nik.
ÖÖÖÖnnnnáááállllllllóóóóan bean bean bean beééééppppííííthetthetthetthetőőőő a a a a kkkkéééészszszszüüüülllléééék elk elk elk előőőőlaplaplaplap----
jjjjáááábabababa, vagy fali aljzatra szerelve belt, vagy fali aljzatra szerelve belt, vagy fali aljzatra szerelve belt, vagy fali aljzatra szerelve beltéééériririri----
ttttáááávkapcsolvkapcsolvkapcsolvkapcsolóóóókkkkéééént is funkcionnt is funkcionnt is funkcionnt is funkcionáááál. l. l. l. 
BBBBőőőővvvvííííthetthetthetthetőőőő a VR 61, 68 a VR 61, 68 a VR 61, 68 a VR 61, 68 éééés 81s 81s 81s 81----es es es es 
elemekkel.elemekkel.elemekkel.elemekkel.

AlkalmazAlkalmazAlkalmazAlkalmazáááás:s:s:s: atmoTECatmoTECatmoTECatmoTEC////turboTECturboTECturboTECturboTEC plus plus plus plus 
ecoTEC ecoTEC ecoTEC ecoTEC plusplusplusplus
ecoecoecoeco/auroCOMPACT /2/auroCOMPACT /2/auroCOMPACT /2/auroCOMPACT /2----es kes kes kes kéééészszszszüüüülllléééékekkekkekkek
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SzabSzabáályozlyozóókk--20082008

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 430 (430 (430 (430 (eBUSeBUSeBUSeBUS----osososos) kompakt id) kompakt id) kompakt id) kompakt időőőőjjjjáááárrrráááásfsfsfsfüüüüggggggggőőőő----szabszabszabszabáááályozlyozlyozlyozóóóó csalcsalcsalcsaláááádddd

VR 61 keverVR 61 keverVR 61 keverVR 61 keverőőőőmodul modul modul modul A A A A calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 430 szab430 szab430 szab430 szabáááályozlyozlyozlyozóóóó rendszerbrendszerbrendszerbrendszerbőőőővvvvííííttttéééésssséééé----
hezhezhezhez hasznhasznhasznhasznáááálhatlhatlhatlhatóóóó, a f, a f, a f, a fűűűűttttéééési rendszer nsi rendszer nsi rendszer nsi rendszer néééégy alapvetgy alapvetgy alapvetgy alapvetőőőő
konfigurkonfigurkonfigurkonfiguráááácicicicióóóójjjjáááát valt valt valt valóóóóssssííííthatja meg: egy direkt thatja meg: egy direkt thatja meg: egy direkt thatja meg: egy direkt éééés s s s 
egy keveregy keveregy keveregy keverőőőőszelepes fszelepes fszelepes fszelepes fűűűűttttéééési ksi ksi ksi köööör szabr szabr szabr szabáááályozlyozlyozlyozáááása, sa, sa, sa, 
melegvmelegvmelegvmelegvííííztztztztáááárolrolrolrolóóóó vvvvááááltltltltóóóószeleprszeleprszeleprszeleprőőőől, vagy l, vagy l, vagy l, vagy ttttööööltltltltőőőőszivatyszivatyszivatyszivaty----
tytytytyúúúúrrrróóóóllll ttttöööörtrtrtrtéééénnnnőőőő megtmegtmegtmegtááááplplplpláááálllláááása is, valamint ksa is, valamint ksa is, valamint ksa is, valamint kéééét t t t 
keverkeverkeverkeverőőőőszelep nszelep nszelep nszelep néééélklklklküüüüli fli fli fli fűűűűttttőőőőkkkköööör zr zr zr zóóóónaszabnaszabnaszabnaszabáááályozlyozlyozlyozáááása. sa. sa. sa. 

VR 68 VR 68 VR 68 VR 68 szolszolszolszoláááármodulrmodulrmodulrmodul A A A A calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 430 szab430 szab430 szab430 szabáááályozlyozlyozlyozóóóó rendszerbrendszerbrendszerbrendszerbőőőővvvvííííttttéééésssséééé----
hezhezhezhez hasznhasznhasznhasznáááálhatlhatlhatlhatóóóó, napenergia hasznos, napenergia hasznos, napenergia hasznos, napenergia hasznosííííttttáááás cs cs cs cééééljljljljáááábbbbóóóól, l, l, l, 
a VR 61 kevera VR 61 kevera VR 61 kevera VR 61 keverőőőőmodullal kombinmodullal kombinmodullal kombinmodullal kombináááálhatlhatlhatlhatóóóó. A VR 68 . A VR 68 . A VR 68 . A VR 68 
szolszolszolszoláááármodulrmodulrmodulrmodul nnnnéééégy alapvetgy alapvetgy alapvetgy alapvetőőőő konfigurkonfigurkonfigurkonfiguráááácicicicióóóójjjjáááát valt valt valt valóóóó----
ssssííííthatjathatjathatjathatja meg: napenergia hasznosmeg: napenergia hasznosmeg: napenergia hasznosmeg: napenergia hasznosííííttttáááással ssal ssal ssal ttttáááámogamogamogamoga----
totttotttotttott hasznhasznhasznhasznáááálati lati lati lati melegvmelegvmelegvmelegvíííízkzkzkzkéééészszszszííííttttééééssss kkkkééééththththőőőőcsercsercsercserééééllllőőőőssss
szolszolszolszoláááártrtrtrtáááárolrolrolrolóóóóval, tovval, tovval, tovval, továááábbi opcibbi opcibbi opcibbi opcióóóókkkkéééént szolnt szolnt szolnt szoláááár oldali r oldali r oldali r oldali 
vvvvááááltltltltóóóószeleppel csatlakoztathatszeleppel csatlakoztathatszeleppel csatlakoztathatszeleppel csatlakoztathatóóóó mmmmáááásodik tsodik tsodik tsodik táááárolrolrolrolóóóó, , , , 
vagy vagy vagy vagy úúúúszszszszóóóómedence is. medence is. medence is. medence is. 

VR 81 tVR 81 tVR 81 tVR 81 táááávkapcsolvkapcsolvkapcsolvkapcsolóóóó A A A A calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 430 430 430 430 éééés/vagy VR 61 kevers/vagy VR 61 kevers/vagy VR 61 kevers/vagy VR 61 keverőőőőmodul modul modul modul 
beltbeltbeltbeltééééri tri tri tri táááávkapcsolvkapcsolvkapcsolvkapcsolóóóó egysegysegysegyséééége, mellyel a fge, mellyel a fge, mellyel a fge, mellyel a fűűűűttttőőőőkkkköööör r r r 
legfontosabb funkcilegfontosabb funkcilegfontosabb funkcilegfontosabb funkcióóóói (i (i (i (üüüüzemmzemmzemmzemmóóóód, helyisd, helyisd, helyisd, helyiséééég g g g hhhhőőőőmmmméééérrrr----
sssséééékletkletkletklet) ) ) ) áááállllllllííííthatthatthatthatóóóók be, illetve mk be, illetve mk be, illetve mk be, illetve móóóódosdosdosdosííííthatthatthatthatóóóók. A teljes k. A teljes k. A teljes k. A teljes 
rendszerben csak egy VR 81 hasznrendszerben csak egy VR 81 hasznrendszerben csak egy VR 81 hasznrendszerben csak egy VR 81 hasznáááálhatlhatlhatlhatóóóó....
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auroMATIC auroMATIC auroMATIC auroMATIC 555560 60 60 60 szolszolszolszoláááár szabr szabr szabr szabáááályozlyozlyozlyozóóóó

• Heti programos, univerzális, hőmérsékletkülönb-
ség alapján működő szolárszabályozó napenergiá-
val történő melegvíz készítéshez. Alkalmazható
Vaillant álló kazánokhoz, fali készülékekhez, 
valamint korábbi Vaillant modellekhez egyaránt. 

• Alapkivitelben alkalmas 1 db melegvíztároló nap-
energiával történő fűtésvezérlésére, vagy fűtési 
rendszernél a gázkazán mellett egy vegyestüze-
lésű kazán vagylagos indítására, napi  3 komfort 
ciklusidő beállítási lehetőséggel, HMV cirkulációs 
szivattyúra is. 

• Elektromos bekötések Pro-E csatlakozókkal az 
elektromos kapcsoló dobozban. 

• Választható szolár opciók: 

1. Második kollektormező, vagy vegyestüzelésű
kazán működtetés

2. Második tároló, vagy úszómedence 
működtetése szolár oldali váltószeleppel
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SzabSzabáályozlyozóókk--20082008

calorMATICcalorMATICcalorMATICcalorMATIC 630 630 630 630 „„„„kkkköööözpontizpontizpontizponti egysegysegysegyséééégggg““““

• Univerzális BUS-adatátviteles időjárásfüggő szabályzó

• aktuális és korábbi Vaillant típusokhoz egyaránt alkalmazható

• 2 fűtőkészülék terhelésfüggő léptetése, 1 direkt fűtési kör, 2 
kevert fűtési kör, HMV tároló és cirkulációs szivattyú vezérlése

• napi 3 ciklus programidő beállítása 1 hétre előre, 2 szabadság-
program, fagyvédelem, party-funkció

• háttérvilágított LCD grafikus kijelző magyar, illetve 
választható nyelven, „nyomd & tekerd” kezelési mód

• elektromos bekötések PRO-E kódolt csatlakozókkal

• kivehető vezérlőegység, fehér szín, fali szerelés

• a kevert fűtési körök szabadon programozhatók az adott 
feladatra, pl. légtechnika, uszoda, melegvíztároló

• bővíthető maximum 6 fűtőkészülék léptetésére és 15 fűtési 
körig VR 30/31/32 és VR 60 modulokkal, maximum 8 db VR 90 
távkapcsolóval a fűtési körökhöz

• Kommunikációs kapcsok: eBUS (+/-), 2x 7-8-9, St1-St2
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SzabSzabáályozlyozóókk--20082008

auroMATIC 620 auroMATIC 620 auroMATIC 620 auroMATIC 620 termtermtermterméééékjellemzkjellemzkjellemzkjellemzıkkkk

• Szolár rendszerszabályozó, integrált 
időjárásfüggő szabályozóval két fűtőkörre

• Grafikus, szöveges LCD kijelző

• ProE elektromos csatlakozó rendszer

• 13 keverőszelepes fűtőkörig, 6 fűtőkészülékig 
bővíthető

• Termikus fertőtlenítés, 2 szabadságprogram, 
esztrich-szárítási funkció, szolár kihasználtság-
mérés és kijelzés

• Kommunikációs kapcsok: eBUS (+/-), 1x 7-8-9

• Választható szolár opciók: 

1. Második kollektormező, vagy 
vegyestüzelésű kazán működtetés

2. Második tároló, vagy úszómedence 
működtetése szolár oldali váltószeleppel
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VRVRVRVR 60 kever60 kever60 kever60 keverımodul modul modul modul 

• VRC 630/VRS 620 szabályozó bővítő keverőszelepes 
modulja

• 2 vezetékes BUS-adatátviteles összekötés a VRC 630/VRS 
620 központi időjárásfüggő szabályzóval

• alkalmas 2 db motoros keverőszelepes fűtési kör vezérlésére 

• napi 3 ciklus programidő beállítása a VRC 630/VRS 620-on, 
vagy a  VR 90 komfort távkapcsolón keresztül

• elektromos bekötések PRO-E kódolt csatlakozókkal

• fűtési körök szabadon programozhatók az adott feladatra

• maximális kiépítésben 6 db VR 60 használható

• külső érzékelő bekötésével zónaszabályzóként is alkalmas, 
ez mindkét körre érvényes

• 2 db VR 10 standard hőmérsékletérzékelő, 1 db 3 méter 
hosszú 230 V-os tápkábel és 1 db 3 méter hosszú BUS-kábel
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VRVRVRVR 90 komfort t90 komfort t90 komfort t90 komfort táááávkapcsolvkapcsolvkapcsolvkapcsolóóóó

• VRC 630/VRS 620 és VR 60 időjárásfüggő fűtési 
köreinek távszabályzója

• 2 vezetékes BUS-adatátviteles összekötés a VRC 
630/VRS 620 és VR 60 egységekhez

• napi 3 ciklus programidő beállítása 1 hétre előre

• LCD grafikus kijelző magyar, illetve választható
nyelven, „nyomd & tekerd” kezelési mód

• elektromos bekötések PRO-E kódolt csatlako-
zókkal

• helyiség hőmérséklet visszacsatolás

• maximális kiépítésben 8 db VR 90 használható
az első 8, sorban megcímzett fűtési körhöz
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VRVRVRVR 30/2 modul30/2 modul30/2 modul30/2 moduláááált BUS csatollt BUS csatollt BUS csatollt BUS csatolóóóó

VRVRVRVR 31 kapcsolt BUS csatol31 kapcsolt BUS csatol31 kapcsolt BUS csatol31 kapcsolt BUS csatolóóóó

VR 32 modulVR 32 modulVR 32 modulVR 32 moduláááált BUS csatollt BUS csatollt BUS csatollt BUS csatolóóóó ((((eBUSeBUSeBUSeBUS))))

• csak azonos kommunikációjú, és homogén készülékek 
köthetők össze (pl. 7-8-9 és eBUS nem, vagy fali és 
állókazán sem illeszthető egymáshoz )

• beépítés a fűtőkészülékbe, illetve a kazánba

• maximális kiépítésben 6 db VR 30/31/32 használható

• calorMATIC 630: 2 készülék esetén a kommunikáció
vagy eBUS-on, vagy 7-8-9-en történik

• auroMATIC 620: 2 készülék esetén a kommunikáció
csak eBUS-on történik

• VR 30/2: VRC 630-nál 3 (VRS 620-nál 2) készüléktől 
kötelező, készülékenként 1-1 db

•VR 31: VRC 630-nál 3 (VRS 620-nál 1) készüléktől 
kötelező, készülékenként 1-1 db

•VR 32: VRC 630/VRS 620-nál 2 készüléktől kötelező, 
de az első készülékhez nem kell BUS csatoló
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TermTermTermTermééééktulajdonsktulajdonsktulajdonsktulajdonsáááágokgokgokgok, a teljesen ki, a teljesen ki, a teljesen ki, a teljesen kiééééppppíííített rendszer elemei tett rendszer elemei tett rendszer elemei tett rendszer elemei –––– VRC 630VRC 630VRC 630VRC 630

1 égıvezérelte főtıkör
2 kevert főtıkör, HMV

2 kevert
főtıkör

Max 6 hıtermelı ( falikészülék vagy állókazán )

Max 15 főtıkör

2 kevert
főtıkör

2 kevert
főtıkör

2 kevert
főtıkör

2 kevert
főtıkör

2 kevert
főtıkör

vrnetDIALOG

Max 8 Távkapcsoló


