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1 Indicaţii privind instrucţiunile de 
instalare

Următoarele indicaţii vă ghidează prin întreaga docu-
mentaţie tehnică. În conexiune cu acest manual de insta-
lare sunt valabile şi alte documente. 
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru defecţiuni apă-
rute în urma nerespectării instrucţiunilor din acest 
manual.

1.1 Respectarea documentaţiilor conexe

 > La instalarea calorMATIC respectaţi obligatoriu şi 
toate instrucţiunile de instalare referitoare la piesele 
şi componentele instalaţiei.

Aceste instrucţiuni de instalare însoţesc toate compo-
nentele şi accesoriile instalaţiei.

 > De asemenea, acordaţi atenţie tuturor instrucţiunilor 
de exploatare ce însoţesc componentele instalaţiei.

1.2 Păstrarea documentaţiilor

 > Predaţi acest manual de montaj cât şi documentele 
conexe şi, dacă se impune, mijloacele auxiliare nece-
sare utilizatorului instalaţiei.

Utilizatorul păstrează instrucţiunile şi mijloacele auxili-
are, pentru a fi puse la dispoziţie în caz de necesitate.

1.3 Simbolurile utilizate

În cele ce urmează sunt explicate simbolurile utilizate în 
text. În aceste instrucţiuni se utilizează suplimentar sim-
boluri pentru marcarea pericolelor (¬ Cap. 2.1.2).

i
Simbol pentru indicaţii sau informaţii 
preţioase

 >  Simbol pentru o activitate necesară

1.4  Valabilitatea instrucţiunilor

Aceste instrucţiuni de instalare sunt valabile în exclusivi-
tate pentru aparatele cu următoarele numere de articol:

Indicativul tipului Număr articol Ţara

VRT 370f 0020108152 RO

Tab. 1.1 Descrierea tipurilor şi numerele articolelor

Numerele articolelor cu 10 caractere se pot citi de pe 
seria aparatului dumneavoastră.
Seria aparatului vă este afişată dacă apăsaţi tasta de 
funcţie stângă în "Informatii/Serie aparat". Aceasta se 
află în al doilea rând al display-ului 
(¬ Instrucţiuni de exploatare).

1.5 Marca CE

Prin marca CE se documentează faptul că aparatele, 
conform vederii de ansamblu a tipului, îndeplinesc cerin-
ţele principale ale următoarelor directive:
 – Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 

(Directiva 2004/108/CE a Consiliului)
 – Directiva tensiune joasă (Directiva 2006/95/CE a Con-

siliului).
 – Directiva privind instalaţiile radio şi dispozitivele de 

telecomunicaţie (R&TTE Directiva 1999/5/CE)
 – Directiva privind compatibilitatea electromagnetică şi 

spectrul radio ERM 
(Directiva ETSI EN 300220-2)

1.6 Glosar cuvinte de specialitate

În glosarul cu cuvinte de specialitate (¬ Cap. 15), la sfâr-
şitul acestor instrucţiuni, se află explicaţii ale noţiunilor 
de specialitate.
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2 Securitatea

2.1 Indicaţii de siguranţă şi de avertizare

 > La instalarea calorMATIC respectaţi indicaţiile gene-
rale de siguranţă şi de avertizare, care este o condiţie 
înaintea fiecărei acţiuni.

2.1.1  Clasificarea indicaţiilor de avertizare

Indicaţiile de avertizare sunt semne de pericol şi cuvinte 
de avertizare, care sunt categorisite în funcţie de gradul 
de pericol:

Semne de 
pericol

Cuvânt de 
avertizare

Explicaţie

a Pericol!
Pericol imediat pentru 
viaţă sau 
pericol de rănire gravă a 
persoanelor

e Pericol!
Pericol de moarte prin 
electrocutare

a
Averti-
zare!

Pericol de accidentare 
uşoară

b Precauţie!
Riscul unor pagube mate-
riale sau deteriorarea 
mediului

Tab. 2.1 Semnificaţia semnelor de pericol şi ale cuvintelor de 

avertizare

2.1.2  Structura indicaţiilor de avertizare

Puteţi recunoaşte indicaţiile de avertizare după o linie 
de demarcaţie aflată sus şi una aflată jos. Ele se structu-
rează pe următorul principiu de bază: 

a
 Cuvânt de avertizare!
Felul şi sursa pericolului!
Explicaţie la felul şi sursa pericolului.

 > Măsuri pentru evitarea pericolului.

2.2  Utilizarea conform destinaţiei

Controlerele Vaillant calorMATIC sunt concepute după 
standardele tehnice actuale şi sunt construite în confor-
mitate cu normele de securitate. Cu toate acestea, în 
cazul utilizării improprii sau neconforme cu destinaţia, 
poate fi periclitată integritatea corporală sau viaţa utili-
zatorilor sau terţilor, respectiv pot fi afectate aparatele 
şi alte bunuri materiale.

Controlerul Vaillant VRT 370f reglează o instalaţie de 
încălzire în funcţie de temperatura încăperii şi de timp. 
Controlerul este racordat la un aparat de încălzire Vail-
lant cu  port eBUS.
Puteţi scoate controlerul numai pentru scurt timp din 
suportul de perete, de ex. pentru setare, în rest, trebuie 
să îl folosiţi întotdeauna cu suportul mural.

Se admite funcţionarea cu următoarele componente şi 
accesorii:
 – boiler de apă caldă menajeră (convenţional)
 – acumulator stratificat Vaillant actoSTOR VIH RL
 –   pompă de circulare pentru prepararea apei calde 

menajere racordată la un modul multifuncţional VR 
40

Orice altă utilizare sau dincolo de aceste limite se consi-
deră a fi neconformă cu destinaţia. Necorespunzătoare 
este şi orice alt tip de utilizare comercială sau industri-
ală directă. Pentru avariile produse ca urmare a utilizării 
cu nerespectarea destinaţiei nu se aplică răspundere 
producătorului/furnizorului. Riscul este asumat în între-
gime de către utilizator.
Pentru utilizarea conform destinaţiei trebuie ţinut cont 
şi de următoarele: 
 – instrucţiunile de exploatare şi instalare
 – trebuie citite toate documentele conexe 
 – trebuie respectate condiţiile de îngrijire şi întreţinere.

Se interzice orice utilizare abuzivă!

2.3 Indicaţii de siguranţă principale

Aparatul trebuie să fie instalat de un specialist calificat, 
care preia răspunderea pentru respectarea prescripţiilor, 
regulamentelor şi  directivelor în vigoare. 

 > Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de instalare.
 > Întreprindeţi numai activităţile care sunt descrise în 

aceste instrucţiuni de instalare.
 > Respectaţi următoarele indicaţii de siguranţă şi pre-

scripţii la instalare.
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Protejarea contra  bacteriilor legionella
Controlerul este echipat cu funcţia Protecţia antilegio-
nella pentru a proteja contra infecţiilor   cu bacteriile legi-
onella, agenţi patogeni. Dacă este activată funcţia 
aceasta, apa este încălzită în boilerul de apă caldă mena-
jeră cel puţin o oră, peste 60 °C.

 > Setaţi funcţia Protecţia antilegionella la instalarea 
controlerului.

 > Explicaţi utilizatorului modul de acţionare al protecţiei 
antilegionella.

Evitarea pericolului de ardere
La robinetele de apă caldă menajeră există pericolul 
arderii la temperaturi de peste 60 °C. Copiii mici sau 
bătrânii pot fi puşi în pericol chiar la temperaturi mai 
mici.

 > Alegeţi o temperatură nominală potrivită.
 > Informaţi utilizatorul referitor la pericolul de ardere 

cu funcţia  Protecţia antilegionella pornită.

Protejarea controlerului de avarii
 > Instalaţi controlerul doar în încăperi uscate.

Evitarea funcţionării defectuoase
 > Asiguraţi-vă de faptul că instalaţia de încălzire se află 

într-o stare tehnică ireproşabilă. 
 > Asiguraţi-vă de faptul că niciun dispozitiv de siguranţă 

şi control nu este îndepărtat, şuntat şi scos din funcţi-
une.

 > Remediaţi imediat defecţiunile care ar putea influenţa 
negativ siguranţa.

 > Informaţi utilizatorul de faptul că nu are voie să aco-
pere controlerul cu mobilă, draperii sau alte obiecte.

 > Informaţi utilizatorul cu privire la faptul că trebuie 
deschise complet robinetele corpurilor de încălzit 
aflate în încăperea în care este montat controlerul.

2.4 Cerinţe privind conductorii

 > Pentru cablare utilizaţi conductori ce se găsesc în 
comerţ.

 Secţiunea minimă a conductorilor:
 – cabluri pentru tensiune mică (cabluri de senzor sau 

bus): 0,75 mm2

 Lungimile maxime ale cablurilor:
 – cabluri de senzori: 50 m
 – cabluri de bus: 300 m
 > Peste o lungime de 10 m trageţi cablurile de conec-

tare de 230 V şi cablurile senzor respectiv cablurile 
bus.

 > Fixaţi cablurile de conectare cu ajutorul descărcării la 
tracţiune în perete.

 > Nu utilizaţi clemele libere ale aparatelor ca cleme 
suport pentru alte cabluri.

 > Instalaţi controlerul doar în încăperi uscate.

2.5 Directive, legi şi norme

 > Respectaţi toate prescripţiile relevante, naţionale şi 
valabile.
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3 Descrierea sistemului

Controlerul VRT 370f reglează instalaţia de încălzire Vai-
llant şi prepararea ACM.
Puteţi monta controlerul cu suportul mural pe un perete.
Puteţi monta unitatea de recepţie radio cu soclul mural 
de un perete sau, fără soclul mural, în locul de racordare 
a unui aparat de încălzire Vaillant.

3.1 Structura sistemului

1 2

3

Fig. 3.1 Schema sistemului

1 Controlerul calorMATIC VRT 370f
2 Aparat de încălzire
3 Unitatea de recepţie radio

3.2 Modalitate de funcţionare

Instalaţia de încălzire
calorMATIC VRT 370f reglează temperatura pe tur a 
încălzirii în funcţie de temperatura camerei. De aceea 
trebuie să montaţi controlerul în spaţiul locativ.
Prepararea apei calde menajere nu este influenţată prin 
reglarea în funcţie de temperatura camerei.
Controlerul este alimentat cu energie electrică de la 
baterii.
Transferul de date între controler şi unitatea de recepţie 
radio se realizează printr-o conexiune RF. Transferul de 
date între unitatea de recepţie radio şi aparatul de încăl-
zire şi alimentarea unităţii de recepţie radio cu energie 
electrică se realizează printr-un port eBUS.
Puteţi echipa controlerul cu sistemul de comunicare Vail-
lant Internet vrnetDIALOG pentru diagnoză şi setări de 
la distanţă.

Preparare ACM
Cu ajutorul calorMATIC VRC 370f puteţi stabili tempera-
tura şi ora pentru prepararea ACM. 
Dacă este instalată o pompă de recirculare în conductele 
de apă caldă menajeră, atunci pot fi setate de asemenea 
perioade pentru circulaţia apei calde.
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3.3 Structura aparatelor

1

4

3

2

5

  

Fig. 3.2  Vedere frontală controler radio calorMATIC

1  Display 
2 Capac soclu mural
3 Tasta de funcţie dreaptă "Mod function" (funcţie tastă soft)
4 Buton rotativ (fără funcţie de tastă)
5 Tasta de funcţie stângă "Meniu" (funcţie tastă soft)

2
4

3

1

  

Fig. 3.3  Vedere frontală unitate de recepţie radio

1 Soclu mural
2 Mufă de diagnoză pentru specialist
3 LED
4 Tasta de învăţare

3.4  Placa de construcţie

Placa de construcţie se află pe partea posterioară a car-
casei controlerului.

(21)092600200285150907011320N4
9 . . . 24V   <50mAcalorMATIC 370f

1 2 3 4 5

Fig. 3.4 Placa de construcţie (exemplu)

1 Codul EAN
2 Denumirea aparatului
3 Tensiunea de lucru
4 Curent absorbit
5 Marca CE

3.5  Accesorii

i
 Dacă este completat controlerul cu accesorii, 

atunci respectaţi obligatoriu toate instrucţiu-
nile de instalare aferente.

Următoarele accesorii pot fi folosite pentru echiparea 
controlerului:

Modul multifuncţional VR 40
Prin modulul multifuncţional VR 40, controlerul poate 
controla o pompă de recirculare.
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4 Montajul

La alegere, puteţi integra unitatea de recepţie radio în 
aparatul de încălzire sau, separat, îl puteţi instala pe un 
perete. La montarea pe perete legaţi unitatea de recep-
ţie radio la aparatul de încălzire printr-un cablu eBus 
bifilar.
Instalaţi controlerul în zona locativă, pe un perete. 

4.1 Verificarea setului de livrare

Nr. Componenta

1 Controlerul calorMATIC VRT 370f

1 Unitatea de recepţie radio

1 Soclu mural pentru unitatea de recepţie radio

1 Suport mural pentru calorMATIC

2 Material de fixare (2 şuruburi şi 2 dibluri)

1 Set de baterii (4 x AA)

1 Riglă cu ştifturi cu 3-poli

1 Instrucţiuni de exploatare

1 Instrucţiuni de instalare

Tab. 4.1  Setul livrat

4.2 Cerinţe la locul de instalare

4.2.1 Unitatea de recepţie radio

 > Instalaţi unitatea de recepţie radio în aparatul de 
încălzire.

 > Dacă nu este asigurată conexiunea RF la instalarea în 
aparatul de încălzire, atunci instalaţi unitatea de 
recepţie radio pe o poziţie potrivită de pe perete.

4.2.2 Controler

 > Aşezaţi controlerul, astfel încât să se asigure o elibe-
rare ireproşabilă a temperaturii camerei; de ex. pe un 
perete interior al camerei principale de locuit, la înăl-
ţimea aprox. de 1,5 m.

4.3  Montarea unităţii de recepţie radio în aparatul 
de încălzire

e
 Pericol!
Pericol de moarte la atingerea conexiunilor 
sub tensiune!
La lucrările asupra pupitrului de comandă a 
aparatului de încălzire există pericol de 
moarte prin electrocutare. La clemele de 
reţea există tensiune reziduală, chiar dacă 
aparatul este decuplat de la întrerupătorul 
principal!

 > Opriţi întrerupătorul principal înainte de a 
efectua lucrări asupra pupitrului de 
comandă a aparatului de încălzire.

 > Detaşaţi aparatul de încălzire de la reţeaua 
electrică, prin scoaterea fişei de reţea sau 
prin întreruperea legăturii cu ajutorul unui 
dispozitiv de separare având deschiderea 
minimă a contactelor de 3 mm (de ex. sigu-
ranţe sau întrerupător de putere).

 > Asiguraţi alimentarea cu curent electric 
împotriva repornirii.

 > Deschideţi pupitrul de comandă numai 
dacă aparatul de încălzire nu se află sub 
tensiune.

i
 La montarea unităţii de recepţie radio în pupi-

trul de comandă al aparatului de încălzire res-
pectaţi indicaţiile privind montarea unui con-
troler aflate în instrucţiunile de instalare ale 
aparatului de încălzire.

Unitatea de recepţie radio se montează în aparatul de 
încălzire în felul următor:

 > Scoateţi din funcţiune aparatul de încălzire.
 > Asiguraţi-vă că aparatul de încălzire este scos de sub 

tensiune.
 > Deschideţi capacul frontal al aparatului de încălzire.
 > Ridicaţi cu grijă capacul de mascare de pe pupitrul de 

comandă.
 > Ridicaţi cu grijă unitatea de recepţie radio de pe 

soclul mural (¬ Cap. 4.4.1).
 > Verificaţi ce tip de pupitru de comandă este acesta:
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1

2

Fig. 4.1  Se introduce sau se scoate rigla cu ştifturi

La conectoare verticale cu ştifturi:
 > Dacă rigla cu ştifturi cu 3-poli (2) este premontată pe 

platina (1) unităţii de recepţie radio, atunci îndepărtaţi 
rigla cu ştifturi.

 > Împingeţi cu grijă unitatea de recepţie radio în conec-
torul pupitrului de comandă.

La conectoare orizontale fără ştifturi pe pupitrul de 
comandă:

 > Dacă nu este premontată rigla cu ştifturi cu 3-poli (2), 
atunci introduceţi rigla cu ştifturi cu 3-poli ataşată 
controlerului cu capetele scurte în cele 3 orificii ori-
zontale de pe platina (1) unităţii de recepţie radio.

 > Împingeţi cu grijă unitatea de recepţie radio cu rigla 
cu ştifturi în conectorul pupitrului de comandă.

 > Racordaţi alimentarea cu curent electric la aparatul 
de încălzire.

 > Puneţi aparatul de încălzire în funcţiune.
 > Închideţi la loc capacul frontal al aparatului de încăl-

zire, dacă se impune.

4.4  Montarea unităţii de recepţie radio pe perete

i
 Montarea pe perete a unităţii de recepţie 

radio este necesară numai dacă este necesară 
optimizarea poziţiei unităţii de recepţie radio 
după punerea în funcţiune, pentru a asigura 
conexiunea RF la controler.

3

4

4

7

6

5

3

2

1

3

Fig. 4.2  Montarea unităţii de recepţie radio

1 Unitatea de recepţie radio
2 Soclu mural
3 Orificii de fixare
4 Orificii pentru ghidajul cablului
5 Rigla cu ştifturi cu cleme pentru cablul eBus
6 Capac soclu mural
7 Fantă pentru şurubelniţă

4.4.1  Preluarea unităţii de recepţie radio de pe 
soclul mural

 > Introduceţi o şurubelniţă în fanta (7) soclului mural 
(2).

 > Ridicaţi cu grijă unitatea de recepţie radio (1) de pe 
soclul mural (2).
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4.4.2 Fixarea soclului mural de perete

 > Marcaţi un loc potrivit pe perete. Aveţi grijă la ghida-
jul cablului eBUS.

 > Executaţi două găuri cu diametrele de 6 mm cores-
punzător orificiilor de fixare (3).

 > Introduceţi diblurile livrate.
 > Treceţi cablul eBUS prin unul din ghidajele cablului 

(4).
 > Fixaţi soclul mural cu şuruburile furnizate.
 > Conectaţi cablul eBUS la clemele de pe mufa de intro-

ducere (¬ Cap. 5).

4.4.3 Montarea unităţii de recepţie radio

 > Introduceţi cu grijă unitatea de recepţie radio în soclul 
mural. Aveţi în vedere faptul că rigla cu ştifturi (5) să 
se potrivească pe soclul mural, în conectorul prevăzut 
al unităţii de recepţie radio.

 > Împingeţi cu grijă unitatea de recepţie radio în soclul 
mural, până când eclisele de prindere ale unităţii de 
recepţie radio se fixează perceptibil în părţile laterale 
ale soclului mural.

4.5 Montarea controlerului

 > Înaintea montării pe perete, verificaţi dacă este asigu-
rată conexiunea RF între controler şi unitatea de 
recepţie radio (¬ Cap. 8.6).

 > Dacă este afectată conexiunea RF prin aparate elec-
trice sau influenţe ale clădirii, atunci alegeţi alt loc de 
instalare pentru controler sau unitatea de recepţie 
radio.

1

2

3

Fig. 4.3 Montarea suportului mural

1 Suport mural
2 Orificii de fixare
3 Tabla suportului mural

Procedaţi în felul următor:

 > Detaşaţi suportul mural de pe partea dorsală a con-
trolerului prin tragerea suportului mural în jos.

 > Detaşaţi tabla suportului mural de pe suportul mural 
prin tragerea cu degetele a tablei de marginea superi-
oară de pe suportul mural.

 > Marcaţi un loc potrivit pe perete.
 > Executaţi două găuri cu diametrele de 6 mm cores-

punzător orificiilor de fixare (2).
 > Introduceţi diblurile livrate.
 > Fixaţi soclul mural (1) cu şuruburile furnizate.
 > Prindeţi cele două cârlige de prindere inferioare ale 

tablei suportului mural (3) în orificiile de pe suportul 
mural.

 > Împingeţi marginea superioară a tablei suportului 
mural în suportul mural, până la fixare.

Fig. 4.4 Polaritatea   bateriilor

 > Deschideţi compartimentul de baterii aflat pe partea 
inferioară a controlerului.

 > Îndepărtaţi benzile de plastic între baterii şi suprafaţa 
de contact.

i
 Asiguraţi polaritatea corectă a bateriilor 

(¬ Fig. 4.4).
În funcţie de utilizare, bateriile ţin cca. 1 până 
la 1,5 ani.

 > Închideţi compartimentul de baterii.
 > Prindeţi controlerul de suportul mural.
 > Împingeţi controlerul pe suportul mural în jos, până la 

fixarea perceptibilă.
 > Verificaţi calitatea conexiunii RF (¬ Cap. 8.6).
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5  Instalaţia electrică

e
 Pericol!
Pericol de moarte la atingerea conexiunilor 
sub tensiune!
La lucrările asupra pupitrului de comandă a 
aparatului de încălzire există pericol de 
moarte prin electrocutare. La clemele de 
reţea există tensiune reziduală, chiar dacă 
aparatul este decuplat de la întrerupătorul 
principal!

 > Opriţi întrerupătorul principal înainte de a 
efectua lucrări asupra pupitrului de 
comandă a aparatului de încălzire.

 > Detaşaţi aparatul de încălzire de la reţeaua 
electrică, prin scoaterea fişei de reţea sau 
prin întreruperea legăturii cu ajutorul unui 
dispozitiv de separare având deschiderea 
minimă a contactelor de 3 mm (de ex. sigu-
ranţe sau întrerupător de putere).

 > Asiguraţi alimentarea cu curent electric 
împotriva repornirii.

 > Deschideţi pupitrul de comandă numai 
dacă aparatul de încălzire nu se află sub 
tensiune.

Dacă montaţi unitatea de recepţie radio în aparatul de 
încălzire, atunci conexiunea electrică se realizează prin 
contactul riglei de ştifturi a controlerului cu racordul cu 
fişă corespunzător în aparatul de încălzire. Instalarea 
electrică este necesară numai după ce aţi montat unita-
tea de recepţie radio pe un perete.

Conectara unităţii de recepţie radio montată pe 
perete

b
 Precauţie!
Funcţionare defectuoasă ca urmare a insta-
lării necorespunzătoare!
Aparatul de încălzire nu funcţionează dacă nu 
se realizează o punte între clemele 3 şi 4 de 
pe placa cu circuite integrate a pupitrului de 
comandă.

 > La conectarea unităţii de recepţie radio se 
are în vedere să fie instalată puntea între 
clemele 3 şi 4.

 > Întrerupeţi alimentarea cu curent electric a aparatului 
de încălzire. 

 > Asiguraţi alimentarea cu curent electric a aparatului 
de încălzire împotriva repornirii.

1

2

Fig. 5.1 Conectarea unităţii de recepţie radio

1 Rigla de ştifturi în soclul mural al untăţii de recepţie radio
2 Mufele de conexiuni ale aparatului de încălzire

i
 Dacă racordaţi cablul eBUS, atunci nu trebuie 

să acordaţi atenţie polarităţii. Dacă inversaţi 
cele două conexiuni, atunci comunicarea nu 
este afectată.

Unitatea de recepţie radio o conectaţi la aparatul de 
încălzire în felul acesta:

 > Conectaţi cablul eBUS la clemele (1) de pe mufa din 
soclul mural al unităţii de recepţie radio.

 > Conectaţi cablul eBUS la şipca cu cleme a aparatului 
de încălzire (2).
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6  Punerea în funcţiune

Dacă puneţi în funcţiune controlerul pentru prima dată 
după instalarea electrică sau după o înlocuire, atunci 
porneşte automat  asistentul de instalare.Cu ajutorul 
asistentului de instalare puteţi realiza cele mai impor-
tante reglaje ale instalaţiei de încălzire.

Conceptul de comandă, un exemplu de comandă şi struc-
tura meniului sunt descrise în instrucţiunile de exploa-
tare ale controlerului (¬ Instrucţiuni de exploatare).

Toate reglajele pe care le-aţi realizat prin asistentul de 
instalare pot fi modificate ulterior prin nivelul de 
comandă " Nivel specialisti".
Posibilităţile de citire şi setare din nivelul specialişti sunt 
descrise în (¬ Cap. 7) şi (¬ Cap. 8).

6.1 Prezentare generală a posibilităţilor de setare 
ale asistentului de instalare

Setare Valori Unitate Pas, selecteaza Setări din 
fabrica

Setare
proprie

min. max.

Limbă - – – limbi selectabile Limba ger-
mană

Strategie de reglare - - - punct doi, analog Punct doi

 Rut ajustar - 5 + 5 - 1 0

Boiler - - - activ, inactiv activ

Tab. 6.1 Prezentare generală a posibilităţilor de setare ale 

asistentului de instalare

6.2  Realizarea setărilor pentru utilizator

Realizaţi următoarele setări prin nivelul de comandă 
pentru utilizator:

 > Setaţi data şi ora.
 > Dacă se impune, modificaţi dumneavoastră denumirile 

componentelor instalaţiei de încălzire.
 > Reglaţi modul de funcţionare pentru funcţia de încăl-

zire. Modul de funcţionare pentru  prepararea ACM 
depinde de aceasta şi nu poate fi setat separat.

 > Setaţi  temperatura setată a camerei ("Temperatură zi 
dorita").

 > Setaţi  temperatura de diminuare ("Temperatură 
noapte dorită").

 > Reglaţi temperatura apei calde menajere ("Tempera-
tură dorita a apei calde menajere").

 > Setaţi perioade pentru modul automat al funcţiei de 
încălzire.

 > Setaţi perioade pentru prepararea ACM.
 > Setaţi, dacă se impune, perioade pentru circulaţie.

6.3 Setarea altor parametrii ai instalaţiei de 
încălzire  

Alţi parametrii pot fi reglaţi prin nivelul de comandă 
"Nivel specialisti" (¬ Cap. 7) şi (¬ Cap. 8).
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7  Utilizarea

 Structura meniului, conceptul de comandă, un exemplu 
de comandă şi structura meniului sunt descrise în 
instrucţiunile de exploatare ale controlerului (¬ Instruc-
ţiuni de exploatare).

Controlerul dispune de două     niveluri de comandă,  nivelul 
de utilizator şi  nivelul de specialişti.

Posibilităţile de citire şi setare ale nivelului de utilizator 
sunt descrise de asemenea în instrucţiunile de exploa-
tare.

În cele ce urmează sunt explicate posibilităţile de citire 
şi setare pe care le puteţi atinge prin tasta de funcţie 
stângă "Meniu" şi prin punctul din listă "Nivel specia-
listi".
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7.1 Privire  de ansamblu asupra structurii 
meniului

Introd codul

000

Inapoi OK

Meniu
Progr zi, acasa
Setari de baza
Nivel specialisti

Inapoi Selecteaza

Nivel specialisti
Informatii service
Config sistemului
Modificare cod

Inapoi Selecteaza

Informatii service
Intord.date de contact
Data revizie

Inapoi Selecteaza

Informatii service
Intord.date de contact
Data revizie

Inapoi Selecteaza

Nivel specialisti
Informatii service
Config sistemului
Modificare cod

Inapoi Selecteaza

Sistem
Stare
Presiune apa
ACM

Inapoi

OK
2,3bar

Rece

22:10

Sistem
RegulatorRegulator
Generator caldura --------------------------
StareStare

Inapoi

indicat

Oprit

Generator caldura
VF1 24°C 
Circuitul 1 ------------------------------------Circuitul 1 ----
Mod auto zi pana la

Inapoi

fara

Circuitul 1
T reala tur
Fct speciala

Inapoi

22,0°C

'Regl 2 pcte
0

Sistem

Mod control
Rut ajustare

Inapoi

Aus

schimba

15°C
0°C

Circuitul 1
Temp set camera
Temp noapte
T set tur

Inapoi

20,0°C

schimba

ACM -------------------------------------------

59°C

ACM
Boiler activ
T set boiler
T reala boiler

Inapoi

60°C

Oprit
4:00

ACM
Pompa recirc
Zi prot antilegionella
Ora prot antilegOra prot antileg

Inapoi

Oprit

Sistem---------------------------------------

schimba

Conexiune RF

Preda in

Inapoi

Oprit
1010Controler

Fig. 7.1 Structura meniului Nivel specialisti
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7.2 Vedere de ansamblu a  Nivel specialisti

Nivel de 
selectare 
1

Nivel de 
selectare 
2

Nivel de 
selectare 
3

Setare Valori Unitate Pas / selec-
teaza

Setări din 
fabrica

Setare pro-
prie

min. max.

Nivel spe-
cialisti

Introd codul 000 999 – 1 000

Informatii 
service

Intord.
date de 
contact

Firma 1 11 Cifre A până la Z,
0 până la 9, 
spaţiu

Telefon nr. 1 12 Cifre 0 până la 9, 
spaţiu, cratimă

Data revi-
zie

urm revizie la Data 01.01.11

Config 
sistemului

Sistem

Stare valoare actuală* –

Presiune apa valoare actuală bar

ACM valoare actuală °C

Regulator afişare Versiune soft-
ware

Generator caldura

Stare valoare actuală Oprire/Incal-
zire/ACM

VF1 valoare actuală °C

Circuitul 1

Mod auto zi pana la valoare actuală h:min

Temp set camera 
(Temperatură zi)

5 30 °C 0,5 20

Temp noapte (Tempe-
ratură noapte)

5 30 °C 0,5 15

T set tur valoare actuală °C

T reala tur valoare actuală °C

Fct speciala valoare actuală

Tab. 7.1 Vedere de ansamblu nivel specialisti

* Dacă nu există o avarie, atunci starea este "OK". Dacă există 
o avarie, atunci apare aici "Defect" şi puteţi citi aici mesajul 
de avarie (¬ Cap. 10.2).
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Nivel de 
selectare 
1

Nivel de 
selectare 
2

Nivel de 
selectare 
3

Setare Valori Unitate Pas / selec-
teaza

Setări din 
fabrica

Setare pro-
prie

min. max.

Nivel spe-
cialisti

Config 
sistemului

ACM

Boiler inactiv activ activ/inactiv activ

T set boiler 35 70 °C 1 60

T reala boiler valoare actuală °C

Pompa recirc valoare actuală pornit/oprit

Zi prot antileg Lu, Ma, Mi, Jo, 
Vi, Sâ, Du/
Oprire/
Lu-Du

Oprire

Ora prot antileg 0:00 23:50 h:min 10 min 4:00

Sistem

Mod control valoare actuală Regl 2 pcte/
Analog

Regl 2 
pcte

Rut ajustare -5 +5 1 0

Conexiune RF

Controler 0 10 1

Preda in Pornit Oprire Pornit, oprit Oprire

Modifi-
care cod

Noul cod 000 999 1 000

Tab. 7.1 Vedere de ansamblu nivel specialisti

* Dacă nu există o avarie, atunci starea este "OK". Dacă există 
o avarie, atunci apare aici "Defect" şi puteţi citi aici mesajul 
de avarie (¬ Cap. 10.2).
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8  Descrierea funcţionării

Punctul din listă " Nivel specialisti" din primul nivel de 
alegere al  structurii meniului are trei intrări inferioare cu 
alte niveluri de selectare: 
 – Informatii service
 – Config sistemului
 – Modificare cod

Funcţiile cu posibilităţi de citire şi funcţiile cu posibilităţi 
de setare sunt totalizate fiecare.

Lista cu al doilea nivel de alegere "Config sistemului" 
este divizată în funcţie de componentele instalaţiei de 
încălzire:
 – Sistem
 – Generator caldura
 – Circuitul 1
 – ACM
 – Conexiune RF

8.1  Informatii service

8.1.1  Introd. date de contact

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Informatii service ¬ 
Intord.date de contact
Puteţi să vă introduceţi datele de contact (denumirea fir-
mei şi numărul de telefon) în controler. Dacă este atinsă 
data pentru următorul termen de întreţinere, atunci utili-
zatorul poate afişa datele pe display-ul controlerului.
Trebuie să parcurgeţi şi să reglaţi separat fiecare poziţie 
a denumirii firmei şi a numărului de telefon.

8.1.2  Introducere dată revizie

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Informatii service ¬ Data 
revizie
Puteţi memora o dată (Zi, Lună, An) pentru următoarea 
revizie programată în controler.
Dacă este atinsă data pentru următorul termen de între-
ţinere, atunci apare indicaţia "Revizie" în afişajul princi-
pal al controlerului.
Dacă este definită o dată de revizie în aparatul de încăl-
zire, atunci, la atingerea datei, apare indicaţia "Revizie 
generator caldura" (Revizie aparat de încălzire) la apara-
tul de încălzire.
Mesajul este stins dacă: 
 – data este în viitor.
 – este setată data iniţială 01.01.2011.

8.2  Configurarea sistemului:  Sistem

8.2.1  Setarea modului de control

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Sistem ----] ¬ Mod control
Cu această funcţie setaţi tipul reglării în funcţie de tem-
peratura camerei:

 – Punctul doi corespunde unei reglări Pornire/Oprire
 – Analog corespunde unei reglări modulante

8.2.2  Setarea domeniu ajustare

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Sistem ----] ¬ Rut ajustare
Cu această funcţie puteţi adapta optim comportamentul 
la comutare al controlerului la mărimea încăperii resp. la 
amplasarea caloriferului:

 – valori pozitive: caracteristică inertă de comutare a 
controlerului

 – valori negative: caracteristică rapidă de comutare a 
controlerului

8.2.3  Citirea stării sistemului

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Sistem ----] ¬ Stare
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi citi starea instalaţiei de 
încălzire.
Dacă nu există o avarie, atunci apare mesajul "OK". Dacă 
există o avarie, atunci apare starea "Defect". Tasta de 
funcţie dreaptă are, în acest caz, funcţia "Display". Dacă 
apăsaţi tasta de funcţie dreaptă, atunci se afişează lista 
cu mesaje de eroare.
Mesajele de eroare sunt descrise în (¬ Cap. 10.1).

8.2.4  Citirea presiunii apei din instalaţia de 
încălzire

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Sistem ----] ¬ Presiune apa
Cu ajutorul funcţiei puteţi citi presiunea apei din instala-
ţia de încălzire, dacă aparatul de încălzire pune la dispo-
ziţie această informaţie.

8.2.5 Citirea stării  de la prepararea ACM

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Sistem ----] ¬ ACM
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi citi starea preparării 
ACM (Calda, Rece).
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8.2.6  Citirea versiunii software

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Sistem ----] ¬ Regulator
Cu această funcţie puteţi citi versiunea software a dis-
play-ului şi a aparatului de încălzire şi a unităţii de recep-
ţie radio.

8.3 Configurarea sistemului:  Generator de căldură

8.3.1 Citirea stării generatorului de căldură

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Generator caldura ----] ¬ Stare
Cu această funcţie puteţi citi starea actuală a generato-
rului de căldură (aparat de încălzire): Oprire, Regim de 
încălzire, Preparare ACM.

8.3.2 Citirea valorii senzorului de temperatură VF1

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Generator caldura ----] ¬ VF1
Cu această funcţie puteţi citi valoarea actuală a senzoru-
lui de temperatură VF1.

8.4 Configurarea sistemului:  Circuitul 1

8.4.1 Citirea finalului de la perioada actuală

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Circuitul 1 ----] ¬ Mod auto zi pana la
Cu această funcţie puteţi stabili pentru un circuit dacă 
este activă o perioadă pentru modul de funcţionare 
"Mod automat" şi cât timp rămâne deschisă perioadă. 
Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să se afle în modul 
de funcţionare "Mod automat". Introducerea se reali-
zează în h:min.

8.4.2  Setarea temperaturii setate a camerei

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Circuitul 1 ----] ¬ Temp set camera
Cu această funcţie puteţi seta Temp set camera dorită a 
 circuitului.

8.4.3  Setarea temperaturii de noapte (  temperatura 
de diminuare)

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Circuitul 1 ----] ¬ Temp noapte
Cu această funcţie puteţi seta Temp noapte (tempera-
tura de diminuare) dorită a circuitului. Temp noapte 
(temperatura de noapte) este temperatura la care încăl-
zirea trebuie scăzută în momentele cu necesar de căl-
dură redus (de ex. noaptea).

8.4.4 Citirea temperaturii nominale pe tur

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Circuitul 1 ----] ¬ T set tur
Cu această funcţie puteţi citi temperatura setată pe tur 
a circuitului.

8.4.5  Citirea temperaturii reale pe tur

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Circuitul 1 ----] ¬ T reala tur
Cu această funcţie puteţi citi temperatura reală pe tur a 
circuitului.

8.4.6 Citirea stării de pe modurile de funcţionare 
speciale

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Circuitul 1 ----] ¬ Fct speciala
Cu această funcţie puteţi stabili dacă este activ un mod 
de funcţionare special (Fct speciala) pentru un circuit, ca 
de ex. Petrecere, Aerisire forţată, etc.. 
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8.5 Configurarea sistemului:  ACM

8.5.1 Activarea boilerului

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[ACM ----] ¬ Boiler
Cu această funcţie puteţi seta dacă este conectat un boi-
ler:
activ: boiler conectat
inactiv: niciun boiler conectat

8.5.2  Setarea temperaturii nominale pentru boilerul 
de apă caldă menajeră (Temperatură dorită a 
apei calde menajere)

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[ACM ----] ¬ T set boiler
Cu această funcţie puteţi stabili temperatura setată pen-
tru un boiler de apă caldă menajeră conectat ("Tempera-
tură dorita a apei calde menajere").
Pentru aceasta trebuie setată pe valoarea maximă tem-
peratura aparatului de încălzire pentru boilerul de apă 
caldă menajeră. 
Temperatură setată trebuie să o alegeţi în aşa fel, încât 
să se acopere necesarul de căldură al utilizatorului.

8.5.3 Citirea temperaturii actuale a boilerului de 
apă caldă

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[ACM ----] ¬ T reala boiler
Cu această funcţie puteţi citi valoarea actuală măsurată 
a senzorului de boiler SP1.

8.5.4 Citirea stării   pompei de recirculare

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[ACM ----] ¬ Pompa recirc
Cu această funcţie puteţi citi starea pompei de recircu-
lare (oprit, pornit).

8.5.5 Stabilirea zilei pentru executarea funcţiei de 
protecţie contra bacteriilor legionella

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[ACM ----] ¬ Zi prot antilegionella
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi stabili o zi sau un bloc 
de zile pentru executarea funcţiei de protecţie antilegio-
nella.
Dacă este activată funcţia de protecţie antilegionella, 
atunci, în ziua stabilită sau în blocul de zile, se încălzeşte 
boilerul şi conductele aferente de apă caldă menajeră la 
o temperatură peste 60 °C. Pentru aceasta se creşte 

valoarea temperaturii nominale a boilerului automat la 
70 °C (cu histerezis 5 K). Se porneşte pompa de recircu-
lare.
Funcţia se încheie automat, dacă senzorul boilerului SP1 
va detecta o temperatură  60 °C pentru o perioadă mai 
lungă de 60 minute respectiv 120 minute (pentru a se 
evita o "suspendare" în timpul acestei funcţii).
Setări din fabrica = "Oprit" semnifică lipsa funcţiei de 
protecţie antilegionella (referitor la pericolul de ardere)!

Dacă se planifică "Zile de concediu", atunci nu este 
activă funcţia de protecţie antilegionella pe durata aces-
tor zile. Ea se activează direct în prima zi, după expira-
rea "Zile de concediu" şi se execută în ziua din săptă-
mână/blocul de zile şi la ora stabilită (¬ Cap. 8.5.6).
Exemplu:
Funcţia de protecţie antilegionella trebuie executată săp-
tămânal, marţi, la ora 08:00. Funcţia "Zile de concediu" 
se finalizează duminică, la ora 24:00. Funcţia de protec-
ţie antilegionella se activează luni, la ora 00:00 şi se 
execută marţi la ora 08:00.

8.5.6  Stabilirea zilei pentru executarea  funcţiei de 
protecţie contra bacteriilor legionella

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[ACM ----] ¬ Ora prot antileg
Cu această funcţie puteţi stabili momentul executării de 
protecţie contra bacteriilor legionella.
La atingerea orei din ziua stabilită sau din blocul de zile 
începe automat funcţia, dacă nu sunt planificate "Zile de 
concediu" (vacanţă).
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8.6  Config sistemului  Conexiune RF

8.6.1  Verificarea conexiunii RF între controler şi 
unitatea de recepţie radio

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Conexiune RF ----] ¬ Controler
Calitatea conexiunii RF este reprezentată într-un interval 
numeric de la 0 până la 10:
0: lipsă recepţie
1: calitate slabă
10: calitate excelentă
Afişarea calităţii este actualizată automat la modificări.
Trebuie să modificaţi locul de montare al controlerului 
sau a unităţii de recepţie radio, dacă valoarea este mai 
mică de 3.
Raza de acoperire a transmiterii radio depinde în mare 
măsură de caracteristicile locale în interiorul clădirilor 
(de ex. de structura clădirii). În acest fel nu mai poate fi 
garantată o rază de acoperire în clădire de 25 m. În 
afara încăperilor închise (câmp liber), raza de acoperire 
este mai mare de 100 m.

8.6.2 Punerea în funcţiune a controlerului radio 
înlocuit ( învăţare)

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Config sistemului 
[Conexiune RF ----] ¬ Preda in
Dacă aţi înlocuit un controler defect, atunci puteţi pune 
în funcţiune noul controler cu această funcţie 
(¬ Cap. 11.3.4).

8.7  Modificarea codului pentru nivelul de 
specialişti

Meniu ¬ Nivel specialisti ¬ Modificare cod
Cu această funcţie puteţi modifica codul pentru nivelul 
de comandă "Nivel specialisti".
Dacă nu mai este disponibil codul, atunci trebuie să rese-
taţi controlerul pe  setarea din fabrică pentru a avea, din 
nou, acces la nivelul pentru specialişti.

8.8 Funcţiile nivelului de utilizator  

 – Selectarea limbii
 – Setare Data, Ora
 – Comutarea orei de vară
 – Setare Contrast display
 – Setare Offset Temperatură camera
 –  Setarea modurilor de funcţionare pentru Incalzire, 

 Preparare ACM şi Pompa recirc
 –  Denumire circuit
 –  Restabilirea setărilor din fabrică
 – Setare Temperatură dorita pentru circuit
 – Setare Temperatură dorita pentru Preparare ACM
 – Setare Program timp pentru circuit şi Preparare ACM
 – Progr zi, plecat de acasa (funcţie de concediu)
 – Progr zi, acasa (funcţie de zi de sărbătoare)
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9 Predarea către utilizator

Utilizatorul controlerului trebuie informat asupra modu-
lui de întrebuinţare şi funcţionării controlerului.

 > Predaţi utilizatorului spre păstrare toate instrucţiunile 
şi documentaţia aparatului.

 > Comunicaţi utilizatorului numărul de articol al contro-
lerului.

 > Înştiinţaţi utilizatorul asupra faptului că instrucţiunile 
trebuie să rămână în preajma controlerului.

 > Parcurgeţi instrucţiunile de exploatare împreună cu 
utilizatorul şi răspundeţi eventualelor întrebări puse 
de acesta.

 > Pentru a proteja persoanele de arsuri, informaţi utili-
zatorul
 – dacă este activată funcţia  de protecţie antilegio-

nella,
 – când începe funcţia de protecţie antilegionella,
 – dacă este montată o vană de amestec de apă rece 

ca protecţie pentru arsuri.
 > Pentru a evita funcţionările defectuoase informaţi 

referitor la regulile pe care utilizatorul trebuie să le 
respecte:
 – exploatarea instalaţiei de încălzire se face doar în 

stare tehnică ireproşabilă,
 – nu se îndepărtează, şuntează şi scot din funcţiune 

dispozitivele de siguranţă şi de control,
 – se remediază imediat defecţiunile care ar putea 

influenţa negativ siguranţa,
 – dacă este instalat controlerul în spaţiul locativ, 

atunci se are în vedere să nu se acopere controle-
rul cu mobilă, perdele sau alte obiecte, iar toate 
robinetele de calorifer să fie deschise complet în 
încăperea în care este montat controlerul.

 > Pentru a evita pagubele de îngheţ, informaţi utilizato-
rul la predare referitor la 
 – faptul că utilizatorul trebuie să se asigure că insta-

laţia de încălzire rămâne în funcţiune, iar încăperile 
sunt încălzite suficient într-o perioadă cu tempera-
turi de îngheţ,

 – faptul că utilizatorul trebuie să respecte indicaţiile 
pentru protecţia antiîngheţ.
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10  Recunoaşterea şi remedierea avariei

10.1    Mesaje de eroare

Dacă apare o eroare în instalaţia de încălzire, atunci 
apare un mesaj de eroare în locul afişajului principal de 
pe display-ul controlerului. Cu tasta de funcţie "Inapoi" 
este posibilă revenirea la afişajul principal.
Dacă display-ul rămâne întunecat, sau prin tastele de 
funcţie sau butoanele de reglare nu se poate modifica 
afişajul, atunci există o eroare a aparatului.

Puteţi citi toate mesajele de eroare actuale şi sub punc-
tul de meniu "Informatii/Stare sistem" (¬ Cap. 10.2).

Afişaj Semnificaţie Aparate conectate Cauză

Eroare generator 
caldura

Avarie a aparatului de încălzire Aparat de încălzire a se vedea instrucţiunea aparatului de încălzire

Conex
centrala esuata

Avarie racordare aparat de încăl-
zire

Aparat de încălzire Cablu defect, conexiunea cu fişă nu este corectă

Conex
VIH RL esuata

Avarie racordare boiler Boiler
actoSTOR VIH RL

Cablu defect, conexiunea cu fişă nu este corectă

Eroare
anod curent vaga-
bond

Avarie anod curent vagabond
Boiler

Boiler
actoSTOR VIH RL

Cablu defect, conexiunea cu fişă nu este corectă, anod 
curent vagabond defect

Senzor T1 defect Eroare senzor de temperatură 1 Senzor de temperatură 1 Cablu defect, conexiunea cu fişă nu este corectă, sen-
zorul de temperatură este defect

Senzor T2 defect Eroare senzor de temperatură 2 Senzor de temperatură 2 Cablu defect, conexiunea cu fişă nu este corectă, sen-
zorul de temperatură este defect

Fara conex radio Avarie conexiune radio între VRC 
370f şi unitatea de recepţie radio

Controler radio VRT 370f
Unitatea de recepţie radio

Loc de montare nepotrivit, controlerul radio defect, 
unitatea de recepţie radio defectă

 Inlocuire baterii Avarie controler radio Controler radio VRT 370f Bateriile din controlerul radio sunt aproape goale

Tab. 10.1 Mesaje de eroare
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10.2   Lista de erori

Meniu ¬ Informatii ¬ Stare sistem ¬ Stare [Defect]
Dacă există o eroare, atunci apare starea "Defect". Tasta 
de funcţie dreaptă are, în acest caz, funcţia "Display". 
Prin apăsarea tastei de funcţie drepte puteţi afişa lista 
cu mesajele de eroare.

i
 Nu toate mesajele de eroare ale listei apar 

automat şi pe display.

Afişaj Semnificaţie Aparate conectate Cauză

Eroare generator cal-
dura

Avarie a aparatului de încălzire Aparat de încălzire a se vedea instrucţiunea aparatului de încălzire

Conex
centrala esuata

Avarie racordare aparat de încăl-
zire

Aparat de încălzire Cablu defect, conexiunea cu fişă nu este corectă

Conex actoSTOR esu-
ata

Avarie racordare boiler Boiler
actoSTOR VIH RL

Cablu defect, conexiunea cu fişă nu este corectă

Eroare 
anod curent vagabond

Avarie anod curent vagabond
Boiler

Boiler
actoSTOR VIH RL

Cablu defect, conexiunea cu fişă nu este corectă, 
anod curent vagabond defect

Senzor T1 defect Eroare senzor de temperatură 1 Senzor de temperatură 1 Cablu defect, conexiunea cu fişă nu este corectă, 
senzorul de temperatură este defect

Senzor T2 defect Eroare senzor de temperatură 2 Senzor de temperatură 2 Cablu defect, conexiunea cu fişă nu este corectă, 
senzorul de temperatură este defect

Colmatare schimbator 
caldura

Schimbătorul de căldură al apara-
tului de încălzire este colmatat

Aparat de încălzire a se vedea instrucţiunea aparatului de încălzire

Fara conex radio Avarie conexiune radio între VRC 
370f şi unitatea de recepţie radio

Controler radio VRT 370f
Unitatea de recepţie radio

Loc de montare nepotrivit, controlerul radio 
defect, unitatea de recepţie radio defectă

 Inlocuire baterii Avarie controler radio Controler radio VRT 370f Bateriile din controlerul radio sunt aproape goale

Tab. 10.2 Listă cu mesaje de eroare

10.3  Restabilirea setărilor din fabrică

Puteţi să vă resetaţi setările la setările din fabrică 
(¬ Instrucţiuni de exploatare).
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11 Înlocuirea componentelor

11.1 Notarea setărilor pe controlerul radio

i
 Dacă înlocuiţi unitatea de recepţie radio şi/sau 

controlerul radio, atunci parametrii setaţi indi-
vidual se pierd complet sau parţial.

Înainte să înlocuiţi unitatea de recepţie radio şi/sau con-
trolerul radio, trebuie să notaţi toate setările de pe con-
trolerul radio.

 > Răsfoiţi la controlerul radio prin toate paginile de dis-
play şi notaţi toţi parametrii reglabili manual (de ex. 
Temp set camera, perioadă programată).

11.2 Înlocuirea unităţii de recepţie radio

e
 Pericol!
Pericol de moarte la atingerea conexiunilor 
sub tensiune!
La lucrările asupra pupitrului de comandă a 
aparatului de încălzire există pericol de 
moarte prin electrocutare. La clemele de 
reţea există tensiune reziduală, chiar dacă 
aparatul este decuplat de la întrerupătorul 
principal!

 > Opriţi întrerupătorul principal înaintea efec-
tuării de lucrări asupra pupitrului de 
comandă a aparatului de încălzire.

 > Detaşaţi aparatul de încălzire de la reţeaua 
electrică, prin scoaterea fişei de reţea sau 
prin întreruperea legăturii cu ajutorul unui 
dispozitiv de separare având deschiderea 
minimă a contactelor de 3 mm (de ex. sigu-
ranţe sau întrerupător de putere).

 > Asiguraţi alimentarea cu curent electric 
împotriva repornirii.

 > Deschideţi pupitrul de comandă numai 
dacă aparatul de încălzire nu se află sub 
tensiune.

11.2.1 Demontarea unităţii de recepţie radio defecte 

i
 Înaintea începerii trebuie să notaţi toate setă-

rile pe controlerul radio.

La montarea pe perete:

2
3

1

Fig. 11.1  Demontarea unităţii de recepţie radio

 > Introduceţi o şurubelniţă în fanta (1) soclului mural 
(2).

 > Ridicaţi cu grijă unitatea de recepţie radio (3) de pe 
soclul mural (2).

 > Îndepărtaţi profesional unitatea de recepţie radio 
defectă.

La montarea în aparatul de încălzire:
 > Deschideţi capacul frontal al aparatului de încălzire.
 > Scoateţi cu grijă unitatea de recepţie radio afară din 

pupitrul de comandă al aparatului de încălzire.
 > Închideţi capacul frontal al aparatului de încălzire.
 > Îndepărtaţi profesional unitatea de recepţie radio 

defectă.

11.2.2 Montarea noii unităţi de recepţie radio

 > Montaţi noua unitate de recepţie radio în aparatul de 
încălzire, respectiv pe perete conform descrierii în 
(¬ Cap. 4.3) resp. (¬ Cap. 4.4).
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11.3 Înlocuirea controlerului radio

i
 Înaintea începerii trebuie să notaţi setările pe 

controlerul radio.

11.3.1 Demontarea controlerului radio defect

1

2

Fig. 11.2 Detaşarea controlerului radio

Procedaţi în felul următor:
 > Trageţi controlerul (1) în sus, afară din suportul mural 

(2). 
 > Scoateţi bateriile.
 > Bateriile şi controlerul radio se îndepărtează profesio-

nal.

11.3.2 Montarea noului controler radio

 > Echipaţi controlerul cu patru baterii noi de acelaşi tip.

Fig. 11.3  Introducerea bateriilor

i
 Asiguraţi polaritatea corectă a bateriilor 

(¬ Fig. 11.3).
Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile. Utilizaţi 
numai baterii noi de tip alcalin AA/LR6 bate-
rie 1,5 V.
Nu utilizaţi acumulatori. În funcţie de utilizare, 
bateriile ţin cca. 1 până la 1,5 ani.

 > Prindeţi controlerul de suportul mural.
 > Împingeţi controlerul pe suportul mural în jos, până la 

fixarea perceptibilă.

11.3.3  Unitatea de recepţie radio: Începerea învăţării

Procesul de învăţare îl începeţi prin tasta de învăţare de 
pe unitatea de recepţie radio. Procesul de învăţare este 
încheiat automat după aproximativ 15 minute. 

 > Apăsaţi tasta de învăţare pentru pornirea procesului 
de învăţare. LED-ul verde se aprinde intermitent.

11.3.4  Controlerul radio: Activarea învăţării

i
 Utilizarea controlerului radio este descrisă în 

instrucţiunile de exploatare ale acestuia.

 > Selectaţi pe controler Meniu ¬ Nivel specialisti 
¬ Config sistemului [Conexiune RF ----] ¬ Preda in.

 > Setaţi parametrul Preda in pe Pornit.

Deîndată ce se transmit semnale radio între compo-
nente, parametrul Preda in se pus automat înapoi pe 
Oprit. Aceasta se poate întâmpla după mai puţin de o 
secundă.

i
 Dacă se afişează "0" sau "--" ca valoare 

numerică, atunci repetaţi procesul de învăţare 
pentru controlerul radio. Asiguraţi-vă de fap-
tul că este activată funcţia de învăţare de pe 
unitatea de recepţie radio (¬ Cap. 11.3.3).

11.3.5 Controlerul radio: Restabilirea setărilor notate

 > Restabiliţi toate setările notate la început.
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12  Garanţia şi  serviciul de asistenţă 
tehnică 

12.1 Garanţia

Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile prevă-
zute in certificatul de garanţie.
Piesele de schimb se asigură de către producator/furni-
zor pe o perioadă de minim 10 ani, contra cost (în afara 
perioadei de garantie). Defecţiunile cauzate de utilizare 
incorecta sau cele provocate în urma demontării produ-
sului de către o persoană neautorizată nu fac obiectul 
acordării garanţiei.

12.2 Firma de service

Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, Sector 1,
Bucuresti
Tel. 021 – 209 8888
Fax 021 – 232 22 75
info@vaillant.com.ro - www.vaillant.com.ro
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13 Scoaterea din funcţiune

e
 Pericol!
Pericol de moarte la atingerea conexiunilor 
sub tensiune!
La lucrările asupra pupitrului de comandă a 
aparatului de încălzire există pericol de 
moarte prin electrocutare. La clemele de 
reţea există tensiune reziduală, chiar dacă 
aparatul este decuplat de la întrerupătorul 
principal!

 > Opriţi întrerupătorul principal înaintea efec-
tuării de lucrări asupra pupitrului de 
comandă a aparatului de încălzire.

 > Detaşaţi aparatul de încălzire de la reţeaua 
electrică, prin scoaterea fişei de reţea sau 
prin întreruperea legăturii cu ajutorul unui 
dispozitiv de separare având deschiderea 
minimă a contactelor de 3 mm (de ex. sigu-
ranţe sau întrerupător de putere).

 > Asiguraţi alimentarea cu curent electric 
împotriva repornirii.

 > Deschideţi pupitrul de comandă numai 
dacă aparatul de încălzire nu se află sub 
tensiune.

13.1 Scoaterea controlerului din funcţiune

 > Trageţi controlerul în sus, afară din suportul mural. 
 > Scoateţi bateriile.
 > Detaşaţi tabla suportului mural de pe suportul mural 

prin tragerea cu degetele a tablei de marginea superi-
oară de pe suportul mural.

 > Deşurubaţi suportul mural de pe perete.
 > Dacă se impune, acoperiţi orificiile din perete.

13.2 Scoaterea din funcţiune a unităţii de recepţie 
radio

Dacă înlocuiţi unitatea de recepţie radio a instalaţiei de 
încălzire sau doriţi să o demontaţi, atunci trebuie întâi 
să scoateţi aparatul de încălzire din funcţiune.

 > Pentru scoaterea din funcţiune respectaţi indicaţiile 
din instrucţiunea aparatului de încălzire.

 > Asiguraţi-vă că aparatul de încălzire este scos de sub 
tensiune.

Continuarea desfăşurării depinde de locul de asamblare 
al unităţii de recepţie radio.

La montarea pe perete:

2
3

1

Fig. 13.1  Demontarea unităţii de recepţie radio

 > Introduceţi o şurubelniţă în fanta (1) soclului mural 
(2).

 > Ridicaţi cu grijă unitatea de recepţie radio (3) de pe 
soclul mural (2).

 > Desfaceţi cablul eBUS de pe mufa aflată pe soclul 
mural al unităţii de recepţie radio.

 > Slăbiţi cablul eBUS de pe şipca cu cleme a aparatului 
de încălzire.

 > Deşurubaţi soclul mural de pe perete.
 > Dacă se impune, acoperiţi orificiile din perete.

La montarea în aparatul de încălzire:
 > Deschideţi capacul frontal al aparatului de încălzire.
 > Scoateţi cu grijă unitatea de recepţie radio afară din 

pupitrul de comandă al aparatului de încălzire.
 > Închideţi capacul frontal al aparatului de încălzire.
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13.3 Reciclarea şi eliminarea ecologică a 
controlerului şi a unităţii de recepţie radio

Atât aparatele, cât şi ambalajul de transport aferent 
sunt fabricate preponderent din materii prime recicla-
bile.

13.3.1 Aparatele

Aparatele şi restul accesoriilor nu se îndepărtează în 
gunoiul menajer.

 > Asiguraţi transportul şi depunerea aparatelor dezafec-
tate şi a eventualelor accesorii la centrele de colec-
tare pentru deşeuri speciale.

13.3.2 Ambalajul

 > Eliminarea ecologică a ambalajului de transport se va 
încredinţa firmei autorizate care a instalat aparatul.

13.3.3  Bateriile 

Bateriile goale nu se îndepărtează în gunoiul menajer.
 > La îndepărtarea ecologică a bateriilor se respectă 

reglementările valabile.
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14 Date tehnice

i
 Raza de acoperire a transmiterii radio depinde 

în mare măsură de caracteristicile locale în 
interiorul clădirilor (de ex. de structura clădi-
rii). În acest fel nu mai poate fi garantată o 
rază de acoperire în clădire de 25 m. În afara 
încăperilor închise (câmp liber), raza de aco-
perire este mai mare de 100 m.

14.1 Controlerul calorMATIC

Denumire   Unitate VRT 370f

Tensiune de exploatare Umax V 4 x 1,5 V (AA)

Durata de viaţă a bateriei (alca-
lină)

Ani cca. 1,5 

Gradul de protecţie - IP 20

Clasa de protecţie - III

Temperatura ambientală 
maximă admisă

°C 50

Frecvenţa de transmitere MHz 868

Puterea de emisie mW < 10

Raza de acoperire:

în câmp liber M > 100

în clădire M cca. 25

Înălţimea mm 115

Lăţimea mm 147

Grosimea mm 50

Tab. 14.1 Date tehnice ale controlerului radio calorMATIC

14.2 Unitatea de recepţie radio

Denumire   Unitate
Unitatea de recep-
ţie radio

Tensiune de exploatare Umax V 24

Curent absorbit mA < 60

Gradul de protecţie - IP 20

Clasa de protecţie - III

Temperatura ambientală 
maximă admisă

°C 50

Frecvenţa de transmitere MHz 868

Puterea de emisie mW < 10

Raza de acoperire:

în câmp liber M > 100

în clădire M cca. 25

Înălţimea mm 115

Lăţimea mm 147

Grosimea mm 50

Tab. 14.2 Date tehnice ale unităţii de recepţie radio
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15  Glosar cuvinte de specialitate

 Circuit
Un circuit de încălzire este un sistem în circulaţie închis 
cu conducte şi consumatori de căldură (de ex. calorifer). 
Apa încălzită din aparatul de încălzire curge în circuitul 
de încălzire şi reintră în aparatul de încălzire ca apă 
răcită.
De regulă, o instalaţie de încălzire dispune de cel puţin 
un circuit de încălzire.

Funcţie tastă soft
Funcţia tastelor de funcţii se schimbă în funcţie de 
meniul în care vă aflaţi
Funcţiile actuale ale tastelor de funcţii se afişează în 
rândul inferior al display-ului.

 Legionella
Legionella este o bacterie care trăieşte în apă, se 
extinde foarte rapid şi care poate provoca afecţiuni 
grave ale plămânilor. Ea apare în acele locuri, în care apa 
încălzită îi oferă condiţii optime de înmulţire. Încălzirea 
scurtă a apei peste 60 °C elimină bacteriile legionella.

Perioada
Pentru încălzire, prepararea apei calde menajere şi 
 pompa de recirculare se pot seta trei perioade pe zi.

Exemplu: 
Perioada 1: Lu ora 09.00 - 12.00
Perioada 2: Lu ora 15.00 - 18.30
La încălzire, pentru fiecare perioadă se alocă o valoare 
nominală pe care să o conţină instalaţia de încălzire în 
acest interval de timp.
La Preparare ACM este decisivă valoarea nominală a 
apei calde menajere pentru toate perioadele.
La pompa de recirculare, perioadele de funcţionare sta-
bilesc perioadele.
În modul automat, reglarea se face în funcţie de peri-
oada stabilită.

Pompa recirc
Dacă deschideţi robinetul de apă caldă poate dura un pic 
- în funcţie de lungimea conductelor - până ce apa caldă 
curge în afară. O pompă de recirculare pompează apă 
caldă prin conducta sa de apă caldă menajeră. Astfel 
aveţi imediat apă caldă, la deschiderea robinetului de 
apă. Pentru pompa de recirculare se pot programa peri-
oade.

Preparare ACM
Apa din boilerul de apă caldă menajeră este încălzită de 
aparatul de încălzire la temperatura setată dorită. Dacă 
temperatura apei calde menajere din boiler scade sub o 
anumită valoare, ea va creşte iarăşi până la temperatura 
setată. Pentru încălzirea conţinutului din boiler puteţi 
seta perioade.

Receptor DCF77
Un receptor DCF77 recepţionează prin radio un semnal 
de timp de la emiţătorul DCF77 (D-Germania C-emiţător 
pe unde lungi F-Frankfurt 77). Semnalul de timp reglează 
automat ora controlerului şi asigură comutarea auto-
mată între ora de vară şi iarnă. Un semnal de timp 
DCF77 nu este disponibil în toate ţările.

Temperatura setată a camerei
Temp set camera este temperatura, care se doreşte a fi 
în locuinţă şi pe care o reglaţi în controler. Aparatul de 
încălzire încălzeşte până când temperatura camerei 
corespunde Temp set camera. Temp set camera este 
valoare orientativă pentru reglarea temperaturii pe tur 
după curba de încălzire.

Temperatură camerei
Temperatură camerei este temperatura măsurată efectiv 
în locuinţa dumneavoastră.

 Temperatură de diminuare
Temperatură de diminuare este temperatura la care 
instalaţia de încălzire scade temperatura camerei în 
afara perioadei setate.

Temperatură de distribuţie a căldurii
Aparatul de încălzire încălzeşte apa, care este pompată 
apoi prin instalaţia de încălzire. Temperatura apei calde, 
la ieşirea din aparatul de încălzire, se numeşte tempera-
tură pe tur.

Temperatură pe tur
A se vedea temperatura pe turul de încălzire.

Valorile nominale
Valorile nominale sunt valorile dorite, care sunt prescrise 
controlerului, de ex. temperatura setată a camerei sau 
temperatura setată pentru prepararea apei calde mena-
jere.
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