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1 Om dokumentationen

Nedanstående information gäller för hela dokumentationen. 
Ytterligare dokument kompletterar denna installationsanvis-
ning. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår pga att 
dessa anvisningar inte följs.

1.1  Medgällande  underlag

 > Följ alltid installationsanvisningarna för installation av 
anläggningens alla delar och komponenter.

Dessa installationsanvisningar levereras tillsammans med 
anläggningens delar samt kompletterande komponenter.

 > Följ även alla manualer som bifogats anläggningens 
 komponenter.

1.2 Förvaring av underlag

 > Överlämna den här installationsanvisningen samt alla 
medgällande underlag och eventuella hjälpmedel till 
anläggningens användare. 

Användaren skall förvara anvisningarna och hjälpmedlen 
så att de vid behov finns tillhands.

1.3 Använda  symboler

Nedan förklaras de symboler som förekommer i texten:

i    
Symbol för tips och information

 >  Symbol för nödvändiga åtgärder

1.4 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller uteslutande för:

Typbeteckning  Artikelnr  Utegivare

auroMATIC 620 0020080463 VRC DCF
auroMATIC 620 0020092428 VRC DCF
auroMATIC 620 0020080464 VRC 693
auroMATIC 620 0020092429 VRC 693
auroMATIC 620 0020092431 VRC 693
auroMATIC 620 0020092432 VRC 693
auroMATIC 620 0020092433 VRC 693
auroMATIC 620 0020092434 VRC 693
auroMATIC 620 0020092441 VRC 693

Tab. 1.1  Typöversikt

Apparatens artikelnummer finns på typskylten.

1.5  Typskylt

Typskylten är välsynligt placerad på reglersockelns vänstra 
sida. 

21092600200285150907011320N4
4 VAVRS 620 230V~

1 2 3 4 5

1.1 Typskylt

Teckenförklaring
1 EAN-kod
2 Apparatens beteckning
3 Driftspänning
4 Effektförbrukning
5 CE-märkning

1
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1.6 CE-märkning

CE-märkningen dokumenterar att apparaterna 
enligt typöversikt uppfyller Rådets grundläggande 
krav i nedannämnda direktiv:

 – Rådets direktiv 2006/95/EG med ändringar "Direktiv för 
elektriska produkter för användning inom fastslagna 
spänningsgränser" (lågspänningsdirektiv)

 – Rådets direktiv 2004/108/EG med ändringar "Direktiv för 
elektromagnetisk kompatibilitet"

Apparaterna motsvarar följande standarder:
 – EN 60730-1
 – EN 60730-2-9

1.7 Apparatbenämning

Regulatorn auroMATIC 620 kallas i fortsättningen för 
 regulator.



Installationsanvisning för regulator auroMATIC 620 0020098118_00 5

a
Säkerhetsanvisningar, föreskrifter

a
2

2 Säkerhetsanvisningar, föreskrifter

2.1 Klassificering av hanteringsrelaterade 
varningsanvisningar

De hanteringsrelaterade varningarna är ordnade efter 
farans allvarlighetsgrad och betecknas med varselsymboler 
och signalord enligt följande:

Varsel-
symboler

Signalord Förklaring

a Fara!
Omedelbar livsfara eller 
fara för allvarliga 
 personskador

e Fara! Livsfara till följd av elstöt

a Varning!
Fara för lindriga 
 personskador

b Se upp!
Risk för sak- eller 
 miljöskador

2.1 Varselsymbolernas betydelse

2.2  Ändamålsenlig användning

Vaillants regulatorer auroMATIC 620 är tillverkade enligt 
senaste tekniska rön och gällande säkerhetstekniska regler. 
Trots detta kan det uppstå fara för liv och lem, både för 
användaren och andra, apparatfel och materialskador vid 
felaktig eller inte avsedd användning.

Regulatorn auroMATIC 620 används för väderleksstyrd och 
tidsberoende reglering av en värmeanläggning med solvär-
mestöd och solvärmevarmvattenberedning. 

En annan användning än den som beskrivs i denna anvis-
ning eller en användning som går ut över beskriven använd-
ning anses inte vara ändamålsenlig.
Kommersiell och industriell användning är inte heller ända-
målsenlig. Tillverkaren/leverantören ansvarar inte för ska-
dor som uppkommer till följd av icke avsedd användning. 
Användaren är då ensamt ansvarig.

Ändamålsenlig användning omfattar:
– beaktande av bifogade drift-, installations- och underhålls-
instruktioner för Vaillant produkt samt anläggningens 
övriga delar och komponenter
– alla i anvisningarna nämnda inspektions- och underhålls-
villkor skall följas.

a 
Obs!
All felaktig användning är förbjuden!

2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

 > Säkerhetsanvisningarna nedan skall ovillkorligen  beaktas.

Montering och inställning av regulator
Montering, driftstart och reparation av regulatorn får 
endast utföras av ett godkänt fackhantverksföretag.

 > Beakta härvid gällande föreskrifter, regler och direktiv.

Använd verktyg
Olämpliga verktyg och/eller felanvändning av verktyg kan 
medföra skador (t.ex. skador på husdelar eller kablar).

 > Använd alltid lämpliga skruvmejslar när skruvförband 
skall lossas eller dras åt.

Skydd mot legionellabakterier
Som skydd mot infektioner genom smittämnen (legionella) 
har regulatorn försetts med funktionen legionellaskydd. 

 > Ställ in funktionen "Legionellaskydd" när regleringen 
installeras.

Undvik skållningsrisk
Vid tappningsställena för varmvatten finns risk för skållning 
vid temperaturer över 60 °C. Småbarn eller äldre personer 
kan skadas redan vid lägre temperaturer.

 > Välj en lämplig börtemperatur.

När funktionen  legionellaskydd är aktiverad värms varmvat-
tenberedaren minst en timme upp till över 65 °C.

 > Informera användaren om skållningsrisken när funktio-
nen  "Legionellaskydd" är aktiverad.

Skydda regulatorn mot skador
 > Kontrollera att regulatorn inte utsätts för fukt och vat-

tenstänk.

Förhindra felfunktion
 > För att undvika felfunktioner kontrollera att

 – värmeanläggningen är i tekniskt felfritt skick.
 – kontrollera att inga säkerhets- och övervakningsan-

ordningar har tagits bort, förbikopplats eller tagits ur 
bruk.

 – Fel och skador som kan inverka på säkerheten måste 
åtgärdas omgående.
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 > Informera användaren om att 
 – regulatorerna inte får täckas över av möbler, gardiner 

eller andra föremål när regleringen är installerad i 
bostadsrum, 

 – alla ventiler på elementen i rummet som regleringen 
är monterad i måste vara helt öppna.

2.4 Direktiv, lagar och standarder

EN 60335–2–21
Säkerheten för elektriska apparater till husbehov och mot-
svarande ändamål; del 2: speciella krav för vattenvärmare 
(varmvattenberedare och varmvattenpanna)
(IEC 335–2–21: 1989 och kompletteringar 1; 1990 och 
2; 1990, modifierad)
Eventuellt anslutna telekommunikationsapparater måste 
uppfylla följande standarder: IEC 62151 resp. EN 41003 och 
EN 60950-1: 2006 kapitel 6.3

 > Beakta vid elinstallation föreskrifterna från elektroniksty-
relsen och energiförsörjningsföretagen för elektronik och 
informationsteknik.

 > Använd vanliga ledningar för ledningsdragning.

Minsta ledningsarea:
 – Anslutningsledning 230 V, fast ledning 

(pump- eller shuntanslutningsledning): 1,5 mm2

 – Lågspänningsledningar 
(givar– eller bussledningar): 0,75 mm2

Följande ledningslängder får inte överskridas:
 – givarledningar: 50 m
 – Bussledningar: 300 m

 > Dra anslutningsledningar med 230 V och givar- eller 
bussledningar separat om de löper tillsammans i mer 
än 10 m.

 > Fäst anslutningsledningarna med fixerklämmor i vägg-
konstruktionen.

 > Använd inte lediga plintar på apparaterna som stöd-
plintar för fortsatt dragning.

 > Installera regulatorn endast i torra utrymmen.

e 
 Fara!

Livsfarlig spänning i anslutningar!
Livsfara pga elektrisk stöt vid arbeten på 
värmeapparatens kopplingsbox.
Vid nätplintarna finns det spänning även 
när huvudbrytaren är avstängd!

 > Slå från huvudbrytaren innan arbeten 
utförs i värmeapparatens kopplingsbox.

 > Koppla bort strömmen från värmeappa-
raten genom att dra ur stickproppen eller 
via en brytare med minst 3 mm kontakt-
avstånd (t.ex. säkringar eller effektbry-
tare).

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in 
igen.

 > Kopplingsboxen får endast öppnas när 
värmeapparaten är helt utan spänning.



Apparat- och funktionsbeskrivning

Installationsanvisning för regulator auroMATIC 620 0020098118_00 7

3

3 Apparat- och funktionsbeskrivning

3.1 Konstruktion och funktion

Regulatorn används för en utetemperaturstyrd värmeregle-
ring med varmvattenberedning och extra solvärmestöd och 
solvärme varmvattenberedning.

Regulatorn kan styra följande anläggningskretsar:
– två solarpanelfält eller ett solarpanelfält och en fast-

bränslepanna,
– en direkt värmekrets,
– en shuntkrets t.ex. för golvvärme,
– en ackumulatortank och en indirekt uppvärmd varm-

vattenberedare eller en solvärmekombiberedare,
– en VVCpump,
– en laddpump för simbassängsvärmning (simbassängs-

regulatorn är inte integrerad i Vaillants system.)

Ytterligare sex shuntkretsmoduler (tillbehör) varje med två 
shuntkretsar kan anslutas för utökning av centralvärmean-
läggningen. Regulatorn kan således styra upp till 14 kretsar.

För bekväm manövrering kan för de första åtta värmekret-
sarna fjärrkontroller anslutas.

Varje shuntkrets kan alltefter behov kopplas om mellan:
– värmekrets (radiatorkrets, golvkrets e.dyl.),
– konstantvärdesreglering,
– returförhöjning,
– varmvattenkrets (kompletterad med integrerad varm-

vattenkrets).

Med modulerande busskopplare (tillbehör) kan upp till 
8 modulerande Vaillant värmeaggregat anslutas.
Med en busskopplare kan en enstegs- eller en tvåstegsvär-
megenerator anslutas. Med eBus–systemet kan upp till sex 
värmegeneratorer sammankopplas till en kaskad. För varje 
värmegenerator krävs en busskopplare.
Med ansluten telefonfjärrkontakt (potentialfri kontaktin-
gång) kan via en telefonbrytare regulatorns driftsätt med 
telefon kopplas om från valfri ort.
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3.2  Systemöversikt

Regulatorn levereras som standard i ett set. I setet ingår: 

Antal Komponent
1 Regulator auroMATIC 620 för väggmontering

4 Standardgivare VR 10

1 Utomhusgivare VRC DCF eller VRC 693 beroende på 
aktuellt land

1 Solarpanelgivare VR 11
1 Paket med skruvar/pluggar

2 Paket med fixerklämmor

3.1  I setet auroMATIC 620 ingår

Med basutrustningen kan
– ett solarpanelfält,
– ett modulerande värmeaggregat,
– en reglerad krets och 
– en oreglerad krets
aktiveras. 

VR 90

VR 60VRS 620

3.1  Systemöversikt

Teckenförklaring
VR 90 Fjärrkontroll
VR 60 Shuntmodul
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Om värmeanläggningen skall utökas t.ex. med ytterligare 
värmekretsar kan extra anläggningskomponenter integreras 
i värmeanläggningens komplexa system (¬ bild 3.1). 

3.2.1 Används som  solvärmens 
differenstemperaturregulator

Regulatorn kan även som en s.k. temperaturregulator för 
solvärmedifferens integreras i existerande anläggningar. I 
detta fall sköter regulatorn endast solvärmeanläggningens 
reglering. Värmeanläggningen regleras av värmeregulatorn.

3.3  Funktionsöversikt  

Regulatorn har följande funktioner för reglering av värme-
anläggning och varmvattenberedning:

Från
Avstängd värmeanläggning eller varmvattenberedning med 
aktivt frostskydd.

  Engångsberedarladdning
Laddar en gång upp varmvattenberedaren oberoende av 
aktuellt tidsprogram tills inställd börtemperatur uppnåtts.

  Semesterprogram
Individuell reglering av rumstemperaturen under frånvaron; 
endast i driftsätten Auto och Eco
Vid aktiverat semesterprogram är beredarladdningen avak-
tiverad, solvärmekretsarnas reglering påverkas inte av 
semesterprogrammet. 

  Frostskyddsfunktion
Frostskydd i driftsätten Från och Eco (utanför tidsfönstret); 
värmeaggregatet måste vara inkopplat

Värmekurva
Väderleksstyrningens princip; förbättrar värmeeffektens 
anpassning till utetemperaturen.

  Partyfunktion
Värme- och varmvattentiderna tillåts fortsätta utöver nästa 
frånkopplingstidpunkt fram till nästa uppvärmningsstart.

Ställ solvärmeenergin till noll
Tillåter inställning av beredarenergin till noll.

  Sparfunktion
Tillåter sänkning av rumsbörvärdet för en inställbar period.

 Väderleksstyrning
Automatisk ändring av varmvattentemperaturen (framled-
ningstemperaturen) beroende på utetemperaturen med 
hjälp av en värmekurva.

 Tidsintervall
Individuellt inställbara tidsförval för värmeanläggningen, 
varmvattenberedningen och VVCpumpens drift.

3.4   Driftsätt

Med inställning av driftsätt fastslås villkoren för reglering 
av samordnad värmekrets resp. varmvattenkrets.

 Värmekrets

Driftsätt Effekt

Auto Efter ett förvalt tidsprogram kopplas värmekret-
sens drift om mellan driftsätten värma och sänka.

Eco Efter ett förvalt tidsprogram kopplas värmekret-
sens drift om mellan driftsätten värma och från.
Om frostskyddsfunktionen inte är aktiverad (bero-
ende på utetemperaturen) frånkopplas värmekret-
sen under sänkningstiden.
Utanför inställda tidsintervaller är frostskyddet 
aktivt (¬ kap. 3.5).

Värme Värmen regleras till rumsbörvärde Dag.

Energispar. Värmen regleras till rumsbörvärde Natt.

Från Om frostskyddsfunktionen (beroende på utetem-
peratur) inte är aktiverad är värmekretsen 
avstängd.

Symbol Betydelse

Om efter driftsätt Eco eller Auto symbolen  
visas är ett tidsintervall aktivt. Värmeanlägg-
ningen värmer upp.

Om efter driftsättet symbolen 
visas är inget tidsintervall aktivt. 
Värmeanläggningen kör i sänkningsdrift.

3.2 Driftsätt för värmekretsar
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VVCkrets och varmvattenkrets

Driftsätt Effekt

Auto Efter ett förvalt tidsprogram utlöses beredarladd-
ning för varmvattenberedaren resp. VVCpumpen.

Till Beredarladdningen för varmvattenberedaren är 
ständigt utlöst. Vid behov laddas beredaren 
genast upp. VVCpumpen är alltid i drift.

Från Varmvattenberedaren laddas inte upp. VVCpum-
pen är ur drift.
Undantag: När temperaturen i varmvattenbereda-
ren sjunker under 12 °C värms varmvattenbereda-
ren upp till 17 °C (frostskydd).

3.3  Driftsätt för VVCkrets och varmvattenkrets

i
 Om i stället för driftsätt Semester visas är 

semesterprogrammet aktivt. 
När semesterprogrammet är aktivt kan driftsät-
tet inte ställas in.



Apparat- och funktionsbeskrivning

Installationsanvisning för regulator auroMATIC 620 0020098118_00 11

3

3.5 Beskrivning av viktiga funktioner

 Tidsintervall

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

15°:

20°:

25°:

 

R
u

m
sb

ö
rt

em
p
er

a
tu

r

Tid

Sänkningstemperatur

Tidsintervall 1 Tidsintervall 2 Tidsintervall 3

3.2  Automatisk drift för värme: exempel för val av rumsbörvär-

det för olika tider på dagen 

På bilden 3.2 visas avsnittet av ett tidsprogram. Den 
horisontala axeln anger dagstiden, den vertikala axeln 
rumsbörvärdet. Diagrammet beskriver följande 
programförlopp:

1  Till kl. 06.00 gäller för rummen en temperatur på 
15 °C ( sänkningstemperatur).

2 Kl. 06.00 startar första tidsintervallet: 
Från och med nu gäller ett rumsbörvärde på 21 °C.

3 Första tidsintervallet slutar kl. 08.00: 
Från och med nu gäller ett rumsbörvärde på 15 °C.

4 Ytterligare två tidsintervaller följer.

Hur tidsintervallerna inverkar på värmeregleringen 
kan man enkelt förklara så här:
När värmeanläggningen körs i driftsättet Auto aktiverar 
regulatorn inställda tidsintervaller varvid värmeanlägg-
ningen värmer upp rummen till en fastslagen temperatur 
(¬ Rumsbörvärde). Utanför tidsintervallerna regleras vär-
meanläggningen så att de anslutna rummen kyls ned till en 
fastslagen temperatur (¬ Sänkningstemperatur). När sänk-
ningstemperaturen uppnåtts sköter regulatorn om att vär-
meanläggningens sänkningstemperatur bibehålls tills nästa 
tidsintervall startar. Detta undviker att bostaden avkyls 
ytterligare.
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i
 Informera användaren om optimal inställning av 

värmekurvan, då uppmätt utetemperatur och 
inställd värmekurva påverkar värmeregleringen.

Det finns två sätt att bestämma dagar för vilka tidsinterval-
lerna skall gälla:

Sätt 1
Tidsintervaller kan matas in för enskilda dagar.
Exempel:
Må kl. 09.00 - 12.00
Ti kl. 10.00 - 12.00

Sätt 2
Flera dagar kan kopplas samman till block.
Exempel:
Må-Fr kl. 09.00 - 12.00
Lö-Sö kl. 12.00 - 15.00
Må-Sö kl. 10.00 - 12.00 

För båda sätten kan upp till tre tidsintervaller bestämmas. 

Varmvattentemperaturen för en ansluten varmvattenbere-
dare kan på motsvarande sätt regleras med regulatorn: de 
tidsintervaller som bestämts anger när varmvattnet i öns-
kad temperatur står till förfogande. 
Beredaren laddas upp genom solvärmeanläggningen. Om 
ett tillräckligt solvärmeenergi inte finns att tillgå laddar 
 värmeaggregatet upp beredaren. 
För varmvattenberedningen finns dock ingen sänknings-
temperatur. När tidsintervallet är slut frånkopplas varm-
vattenberedningen.

 Värmekurva
Värmetemperaturen regleras indirekt via en värmekurva. 
Värmekurvan visar förhållandet mellan utetemperaturen 
och framledningstemperaturen. 
Framledningstemperaturen motsvarar varmvattnets tempe-
ratur när det lämnar värmeaggregatet.
Värmekurvan kan ställas in individuellt för varje värmekrets.
Olika värmekurvor kan väljas för att optimalt anpassa regle-
ringen till bostaden och värmeanläggningen.

Exempel för värmekurva

Värmekurvor

Utetemperatur i °C

Framledningstemperatur
i °C

3.3 Värmekurvsdiagram

Exempel: Om värmekurvan 1.5 valts, krävs vid en ute-
tempertur på -15 °C en framledningstemperatur på 75 °C.

Framledningstemperatur

Utetemperatur i °C

i °C
90

80

70

60

50

40

30

15

Axel a

18

20

22

10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.5

3.4 Parallellförskjutning av värmekurvan

Om värmekurvan 1.5 valts och för rumsbörvärdet inte 20 °C, 
utan 22 °C förvalts förskjutes värmekurvan enligt bild 3.4. 
På värmekurvan med en axellutning a på 45° förskjuts vär-
mekurvan parallellt motsvarande rumsbörvärdet. Vid en 
utetemperatur på 0 °C uppnår regulatorn en framlednings-
temperatur på 67 °C.

i
 Önskad värmekurva ställs in i samband med vär-

meanläggningens installation.

  Frostskyddsfunktion
Regulatorn är försedd med en frostskyddsfunktion (i rela-
tion till utetemperaturen). Frostskyddsfunktionen säkerstäl-
ler i driftsätten AV och Eco (utanför tidsintervaller) värme-
anläggningens frostskydd.
När driftsättet Eco är inställt och frostskyddet inte är aktivt 
(i relation till utetemperaturen) frånkopplas värmekretsen 
under sänkningstiden.
Om utetemperaturen sjunker under ett värde +3 °C förväljs 
automatiskt, för varje värmekrets, den inställda sänknings-
temperaturen (natt).
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3.6  Översikt  manöverelement

På regulatorn görs alla inställningar som krävs för värme-
anläggningen. 
Regulatorn är försedd med en grafisk display. Klartext-
visning gör manövreringen enklare.

Grunddata

Datum

>Ställ in dag

 Klockslag 15:37

30.10.09
Veckodag

 Sommar-/vintertid Från

Fre

1

>

16

5

2

34

3.5  Översikt manöverelement

Teckenförklaring
1 Markören visar vald parameter
2 Menynummer
3 Höger ställknapp  , 

ställ parameter (vrid); markera parameter (tryck)
4 Vänster ställknapp  , 

välj meny (vrid); aktivera specialfunktion (tryck)
5 Indikering av service- eller felmeddelanden om sådana finns
6 Menynamn

3.7  Operatörsstyrning

Med de båda ställknapparna  och  kan regulatorn 
manövreras (¬ bild 3.5): 
När den högra ställknappen  trycks markeras eller lagras 
en parameter. 
När den högra ställknappen  vrids ställs en parameter in.
När den vänstra ställknappen  vrids väljs en meny. 
När den vänstra ställknappen  trycks aktiveras special-
funktionerna (¬ kap. 7.8).

Klartextindikeringen underlättar manövreringen och beskri-
ver tydligt menyerna och parametrarna. 
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 Fr. 18.12.09 15:37 -15 °C

Sparfunktion aktiverad

till 18:30

>Välj stopptid

 Fr. 18.12.09 15:37 -15 °C

Partyfunktion aktiverad

 Fr. 18.12.09 15:37 -15 °C

engångs

VBB laddning aktiverad

Fr. 18.12.09 15:37 -15 °C

"Sotare"funktion

aktiverat

 Fr. 18.12.09 15:37 -15 °C

Manuell körning

aktiverat

 Fr. 18.12.09 15:37 -15 °C

VK1  Värme 22 °C

Etage1 Eco 20 °C

VVB Auto 60 °C

Solvärme Auto

VRS 620

Grunddata  1

Datum  09. 05. 10

Veckodag Fr.

Klockslag 16 : 55

Sommar/vinter tid Från

>Ställ in dag

Solvärmeupptagning  2

Solvärmeupptagning 1255 kWh

Återställ  NEJ

>Återställ solvärmeuppt.

Varmvatten  5

Parameter

Börvärde VVB  50 °C

>Välj börvärde

I menyn  3 kan alltefter anläggningens konfi-
guration olika tidsprogram hämtas och ställas 
in (t.ex. VK1, VK2, Varmvatten, VVC-pump).

VK1  3

Tidsprogram

 Må-Fr

  1 08:00  -  14:00

  2 16:00  -  22:00

  3

>Välj veckodag

Solvärmetank  6

Information

VVB givare 1
VVB givare 2
VVB givare 3
Sensor TD1
Sensor TD2

 60 °C
55 °C
30 °C
59 °C
22 °C

Semesterprogrammering  4

för gemensamma system

Tidsintervall

  1  18 . 07 . 10  -  31 . 07. 10

  2     26 . 09 . 10  -  05 . 10. 10

Börvärde 15 °C

>Ställ in startdag

Namn  7

ändra

VK1 :  Källare

VK2 : Etage1

VK3 : Etage2

VK4 : Hyresgäst

>välj

I menyn  5 kan alltefter anläggningens konfi-
guration olika värmekretsar hämtas och ställas 
in (z. B. VK1 ... VK15).

VK1  5

Parameter

Sänkningstemperatur  15 °C

Värmekurva 0,90

>Välj rumstemperatur

Kodnivå  8

aktiverad

Kodnummer:

0 0 0 0 

Standard kod:

1 0 0 0

>Ställ in siffror

3.6   Menystruktur användarnivå
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VK2 ... VK15 C2

Parameter

Sätt:      Shuntkrets

Sänkningstemperatur 15 °C

Värmekurva 0,90

Utetemp. avst.gräns 20 °C

> Välj rumstemperatur

VK2 ... VK15 C2

Parameter

Pumpfördröjning 0 min.

Min. temperatur 15 °C

Max. temperatur 15 °C

Max föruppvärmn. 0 min

> Ställ in minuter

VK2 ... VK15 C2

Parameter

Rumsurkoppl.

 Ingen

Fjärrkontroll NEJ

> Välj sätt

Fr. 18.12.09 15:37 -15 °C

"Sotare"funktion

aktiverat

 Fr. 18.12.09 15:37 -15 °C

Manuell körning

aktiverat

 Fr. 18.12.09 15:37 -15 °C

VK1  Värme 22 °C

Etage1 Eco 20 °C

VVB Auto 60 °C

Solvärme Auto

VRS 620

Kodnivå  8

aktiverad

Kodnummer:

0 0 0 0 

Standard kod:

1 0 0 0

>Ställ in siffror

Varmvatten C3

Information

Ärvärde VVB 56 °C

Laddpumpstatus FRÅN

VVC-pump TILLVK1 C2

Parameter

Sätt             Pannkrets

Sänkningstemperatur 15 °C

Värmekurva 1,2

Utetemp. avst.gräns 21 °C

> Välj rumstemperatur

VBB laddkrets C4

Parameter

Efterladd.fördröj. 0 min.

Laddpumpsefterlöp 5 min

Parallell laddning FRÅN

> välj

VK1 C2

Parameter

Min. temperatur 15 °C

Max. temperatur 90 °C

Max föruppvärmn. 0 min.

> Välj framledn.temp.

VBB laddkrets C4

Parameter

Legionella sanering FRÅN

Legionella start 4:50

> Välj veckodag

VK1 C2

Parameter

Rumsurkoppl.

 Ingen

Fjärrkontroll NEJ

> Välj sätt

VBB laddkrets C4

Parameter

Legionella sanering FRÅN

Legionella start 4:50

> Välj veckodag

VK1 C2

Information

Börvärde framledning 90 °C

Ärvärde framledning 50 °C

Pumpstatus TILL

3.7   Menystruktur installatörsnivå
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Solvärmetank 1 C5

Parameter

Max. temperatur  65 °C

Inkoppl.diff 12 K

Urkoppl.diff 5 K

> Välj temperatur

Totalt system C7

Parameter

Max förurkoppling  15 min.

Frostskyddfördröj. 1 Tim

Kontinuerlig värme FRÅN

Övertemperatur 0 K

> Ställ in max. intervall

Verktyg C12

Temperaturkorrektion

Utetemperatur 0.0 K

Ärvärde rum 0.0 K

Display kontrast 11

> Välj korrektionsfaktor

Solvärmetank 2 C5

Parameter

Max. temperatur 65 °C

Inkoppl.diff  12 K

Urkoppl.diff 5 K

> Välj temp.differens

Val av värmekälla C8

Parameter

Kopplingshysteres  8 K

Min. temperatur 15 °C

VVB starteffekt 1

> Välj hysteres

Mjukvaruversion C15

I/O kort 2 4. 23

Anv. interface 1 4. 27

Installationsassistent A1

Språkval

Språk  SE svenska

> Välj språk

Solvärmetank C5

Parameter

Leading Cylinder  1 - 2

> välj

Val av värmekälla C8

Kaskadparameter

Inkoppl.fördröj.  5 min.

Urkoppl.fördröj 5 min

> Ställ in tidsfördröjn.

3. differens reglering 2 C5

Parameter

Inkoppl.diff  7 K

Urkoppl.diff 3 K

> Välj temp.differens

Installationsassistent A2

System konfiguration

Hydraulisk koppling  1

Specialutrustning Leg.pu

Utökad  log för sol TILL

> Välj språk

Val av värmekälla C8

Information

Börvärde anläggning 90 °C

Ärvärde shunt 30 °C

Status Värmedrift

Solvärmekrets 1 C6

Information

Collector sensor  25 °C

Collector sensor FRÅN

Driftstid solv.pump 0 Tim

Specialfunktion C9

teleSWITCH

VK1 : Energispar.

VK2 : Energispar.

VVB : Från

Solvärme : Från

> Välj utförande

Installationsassistent A3

System konfiguration

Flödesmängd

liter/minut  3,5

Solvärmep. Motion FRÅN

Solvärmekretsskydd 130 °C

> Ställ in värde

Solvärmekrets 2 C6

Information

Collector sensor  105 °C

Collector sensor TILL

Driftstid solv.pump 406 Tim

Specialfunktion C9

Golvtorkning

Dag Temp.

VK2 0 0 °C

> Ställ in startdag

Installationsassistent A4

System konfiguration

Antal apparater 2

> välj

Service C11

 

Telefon 

Service 25 . 11 . 09

Temp. feldetektion

efter FRÅN

> Ställ in nummer

Solvärmekrets C6

Parameter

Återställning NEJ

Tidsprop. reglering FRÅN

Frostskyddsfunktion FRÅN

> Driftstid solv.pump

Installationsassistent A6

System konfiguration

VK1 Pannkrets

VK2 Shuntkrets

VVB VBB laddkrets

Kodnivå C11

ändra

Kodnummer:

1 2 3 4

Acceptera NEJ

> Ställ in siffror

Installationsassistent A7

Komponent VRC 620

Utgångar FRÅN

Ingångar VF1 60 °C

Val av värmekälla FRÅN

Avluftn. Solvärme 0 min.

> välj

Solvärmekrets 1 ... 2 C6

Parameter

Min. temperatur 0 °C

> Välj temperatur

3.7 Menystruktur installatörsnivå (fortsättning)
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3.8  Regulatorns användningsnivåer

Regulatorn har två manövernivåer: användarnivån och 
installatörsnivån. Varje manövernivå har flera menyer i vilka 
tillhörande parametrar kan visas, inställas och ändras.

i
 Menyernas antal är beroende på värmeanlägg-

ningens konfiguration. Denna anvisning kan där-
för beskriva flera menyer än de som regulatorn 
visar.

 Användarnivå
Användarnivån är manövernivån för användaren och visar 
basparametrarna som under normal drift kan anpassas till 
användarens behov.

Användarnivån omfattar  basindikeringen, menyerna  1 ...  
 8 och menyerna för specialfunktionerna (sparfunktion, 

partyfunktion, engångs beredarladdning).

  Installatörsnivå 
På installatörsnivån ställs anläggningspecifika parametrar 
in med vilka värmeanläggningen konfigureras och optime-
ras. Dessa anläggningsspecifika parametrar får endast stäl-
las in och ändras av installatör. Installatörsnivån är därför 
skyddad med åtkomstkod. Härvid skyddas anläggnings-
specifika parametrarna mot oavsiktlig ändring genom 
användaren.

Installatörsnivån omfattar menyerna C1 till C15, installa-
tionsassistentens menyer (A1 till A7) och menyerna för 
 servicefunktioner (t.ex. sotarfunktion).
 

3.9 Menytyper

Regulatorn har olika menytyper som alltefter val visas på 
displayen: 
 – grafikindikeringar,
 – grundindikering, 
 – en meny för användarnivån eller 
 – en meny för installatörsnivån 

(Exempel: ¬ kap. 3.10). 

Grafiken indikerar anläggningens tillstånd eller solvärme-
energi.
I grundindikeringen kan förekommande driftsätt samt rums-
börvärdet för enskilda värmekretsar visas och ställas in.
Användarnivåns menyer är uppe till höger markerade med 
ett nummer (t.ex.  1). Numret underlättar uppsökningen av 
menyerna.
I användarnivåns menyer kan t.ex. rumstemperatur, tidsin-
tervaller, sänkningstemperaturer och värmekurvor ställas in. 

Installatörsnivåns menyer är uppe till höger markerade med 
en bokstav (t.ex. C2). I installatörsnivåns menyer  kan 
anläggningsspecifika parametrar ställas in (¬ kap. 7.4). 
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3.10  Menyer för olika manöversituationer

På användarnivån:

 

Exempel:  grafisk indikering
Grafiken indikerar anläggningens tillstånd eller solvärme-
energi.
Symbolernas betydelse beskrivs i kapitlet 7.2.

On 02.12.09 15:43 -3 °C

VK 1 Värme 22 °C

Etage1 Eco 20 °C

VVB Auto

Solvärme Auto

VRS 620                      

Exempel:  grundindikering
Grundindikeringen visar förekommande driftsätt samt rums-
börvärdet för varje  värmekrets och möjliggör en snabb änd-
ring av värmekretsens driftsätt. Om mer än två värmekretsar 
är anslutna indikeras värmekretsarna i följd när den högra 
ställknappen  vrids.
I displayområdet upptill visas alltid grunddata, veckodag, 
datum, klockslag och utetemperatur. Ett eventuellt fel visas 
in andra raden. I kapitlet 7.3 beskrivs inställning av grund-
data. 
Vid grundindikering kan även specialdriftsätt och service-
funktioner hämtas. 
Pilen  nere till höger indikerar att ytterligare moduler 
anslutits till regulatorn.
Vid kontroll eller inställning av driftsätt och temperatur i 
dessa moduler, vrid högra ställknappen   för att nå nästa 
displayrad.

Grunddata  1

Datum  02.12.09

Veckodag On

Klockslag 14:08

Sommar/vinter tid Från

> Ställ in dag

Exempel: meny  1
I menyerna (  1 till  8) utförs på användarnivån alla rele-
vanta inställningar för värmeanläggningen. 
Inom övre området visas menybeteckningen och menynum-
ret (symbol  och ett nummer uppe till höger). Numreringen 
underlättar under programmering upphittning av enskilda 
menyer.

On 02.12.09 15:37 - 15 °C

Sparfunktion aktiverad

till  18:30

> Välj stopptid

Exempel:  specialfunktioner
Specialfunktioner ändrar tillfälligt värmekretsen driftsätt och 
avslutas sedan automatiskt.
Specialfunktioner kan hämtas ur grafikindikeringen och ur 
grundindikeringen.
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På installatörsnivån:

VK1 C2

Parameter

Sätt Pannkrets

Sänkningstemperatur  15 °C

Värmekurva 0,90

Utetemp. avst.gräns 20 °C

> Välj rumstemperatur

Exempel: meny C2
Menyerna C1 till C15 är inställningsområdet för anläggnings-
specifika parametrar som endast installatörer får ställa in.
Dessa menyer är märkta med C och ett nummer uppe till 
höger på displayen. 

Inställbara parametrar har grå bakgrund.
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4  Montering

Regulatorn kan monteras direkt på väggen eller som fjärr-
kontroll med väggsockel VR 55 (tillbehör) på en vägg.

Regleringen levereras med en av följande utegivare:
 VRC 693:  ansluts med en tvåledars ledning till regulatorn,
VRC DCF:  ansluts med en treledars ledning till regulatorn.

4.1 Grundläggande steg för installation

1. Förberedelse:
 – läs installationsanvisningen
 – Kontroll av leveransens innehåll

2. Apparatinstallation:
 – Montera den centrala regulatorn på väggen
 – Montera utegivaren (VRC DCF eller VRC 693)
 – Utför elinstallationen

3. Idriftsättning:
 – Utför grundinställningarna på den centrala regulatorn
 – Utför anläggningsspecifika inställningar.

4. Överlämnande till ägaren

Ytterligare anmärkningar:
Regulatorn styr värmeanläggningar med olika komponenter.
För att anpassa styrningen till ortens förhållande måste 
elinstallationen utföras så att den motsvarar komponen-
terna i systemet. Ytterligare information för elinstallationen 
hittas i kapitlet 5.

4.2 Kontroll av leveransens innehåll

Regulatorn levereras med ett set.

Kontrollera att leveransen är fullständig (¬ tab. 4.1).

Antal Komponent

1 Regulator auroMATIC 620 för väggmontering

4 Standardgivare VR 10
1 Utegivare VRC DCF eller VRC 693 beroende på aktuellt 

land

4.1 I setet auroMATIC 620 ingår

4.3  Tillbehör

Väggsockel VR 55
Som tillbehör finns en väggsockel med vilken manöver-
enheten med ProE–kontaktskenor kan användas som fjärr-
kontroll, dvs. oberoende av den centrala väggkonstruktio-
nens installationsort. Kommunikationen sker via eBUS. I till-
behöret ingår en täckplåt som i stället för manöverenheten 
kan skjutas in i den centrala väggkonstruktionen. 

Shuntmodul VR 60
Med shuntmodulen kan värmeanläggningen utökas med två 
shuntkretsar. Högst 6 shuntmoduler kan anslutas. 
På VR 60 kan med en vridomkopplare en entydig buss-
adress ställas in. Inställningen av värmeprogrammen samt 
alla krävda parametrar sker via den centrala regulatorn 
med eBUS. Alla värmekretsspecifika anslutningar (givare, 
pumpar) kopplas direkt till shuntmodulen med ProE-stick-
kontakter.

Modulerande busskopplare VR 30/2
Den modulerande busskopplaren VR 30/2 medger regula-
torkommunikation med flera Vaillant värmeaggregat. När 
mer än två värmeaggregat kopplas i kaskad krävs för varje 
värmeaggregat en busskopplare som förbinder eBUS och 
värmeaggregatet (Western–hylsdon). Upp till åtta VR 30/2 
kan anslutas.

Busskopplaren monteras i värmeaggregatets kopplingslåda 
och kommunikationen till regulatorn sker via eBUS. På 
VR 30/2 ställer vridomkopplaren in en entydig bussadress. 
Alla övriga inställningar görs på den centrala regulatorn.

Enstegs busskopplare VR 31
Busskopplaren VR 31 möjliggör kommunikation mellan den 
centrala regulatorn och en kopplande värmegenerator. Vid 
denna kombination sker kommunikationen mellan regula-
torn och värmeaggregatet alltid via eBUS. För en kaskad 
krävs en separat busskopplare för varje värmegenerator. 
Upp till sex busskopplare kan anslutas.
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Modulerande busskopplare VR 32
Den modulerande busskopplaren VR 32 möjliggör regulator-
kommunikation med flera Vaillant eBUS-värmeapparat. När 
flera värmeaggregat kopplas i kaskad krävs från och med 
andra värmeaggregatet en busskopplare som upprättar för-
bindelsen mellan eBUS och värmeaggregatet (Western–hyls-
don). Upp till åtta VR 32 kan anslutas.
Busskopplaren monteras i värmeaggregatets kopplingslåda 
och kommunikationen till regulatorn sker via eBUS. På 
VR 32 ställs en entydig bussadress med en vridomkopplare. 
Gör alla övriga inställningar på den centrala regulatorn.

Fjärrkontroll VR 90
För de första åtta värmekretsarna (VK 1 ... VK 8) kan en 
fjärrkontroll anslutas. Den tillåter en inställning av driftsätt 
och rumsbörvärde och tar eventuellt hänsyn till rumstem-
peraturen med hjälp av den monterade rumsgivaren.
Du kan välja parametrar för tillhörande värmekrets (tidspro-
gram, värmekurva etc.) och specialdriftsätt (party etc.).
Dessutom kan värmekrets och indikeringar för service- resp. 
störning i värmeaggregatet avläsas. Regulatorns kommuni-
kationen sker via eBUS. 

Standardgivare VR 10
Alltefter anläggningens konfiguration krävs tilläggsgivare 
som t.ex. fram–, retur–, samlar– eller beredargivare. I Vail-
lants tillbehörsprogram finns en standardgivare. Standard-
givaren VR 10 är konstruerad så att den alternativt kan 
användas som dykrörssensor, t.ex. beredargivare i ett bere-
dargivarrör eller framledningsgivare i en hydraulisk växel. 
Med bifogat spännband kan givaren även fästas på utsidan 
av fram- eller returledningens värmerör. För att garantera 
bra värmeöverföring är givaren på en sidan avplattad. Dess-
utom rekommenderar vi att isolera röret med givaren för 
att säkerställa optimal temperaturregistrering.

4.1  Standardgivare VR 10

Solarpanelgivare VR 11
Om ett andra solarpanelfält eller en fastbränslepanna mon-
terats i anläggningen krävs en andra solarpanelgivare ur 
Vaillants tillbehörsprogram.

Volymströmsmätare
Volymströmsmätaren används för registrering av volym-
strömmen i solvärmekretsarna och exakt bestämning av 
solvärmeenergi.
Volymströmsmätaren kan anslutas till ingången VOL.

Färskvattenstation VPM W
Färskvattenstationen levererar behovsanpassat varmvatten. 
Stationen värmer upp dricksvatten enligt genomström-
ningsprincipen genom att med en plattvärmeväxlare över-
föra buffertvärme till dricksvattnet.

Solvärmestation VPM
Solvärmestationen transporterar värmen från solarpanelfäl-
tet till ackumulatortanken. Solvärmestationen har en inte-
grerad regulator och är försedd med alla krävda parametrar. 
Vid behov kan vissa parametrar ställas in via regulatorn 
VRS 620/3 eller vr(net)DIALOG.

Solvärmestation VMS
Solvärmestationen transporterar värmen från solarpanelfäl-
tet till ackumulatortanken. Solvärmestationens reglering 
laddar ackumulatorn med en möjligast låg differenstempe-
ratur mellan fram- och returledning. Detta leder till en 
effektiv lagring av solvärmeenergin. Stationen övervakar 
permanent från solarpanelfältet levererad energi och slår 
från anläggningen så fort energin överskrider solvärmesta-
tionens energibehov. Solvärmestationen har en integrerad 
regulator och är försedd med alla krävda parametrar. Vid 
behov kan vissa parametrar ställas in via regulatorn 
VRS 620/3 eller vr(net)DIALOG.

i
 När regulatorn är sammankopplad med en sol-

värmestation VPM S eller VMS överförs solvär-
meenergin värde direkt via eBUS till regulatorn. 
Ett annat alterntiv för solvärmeenergins bestäm-
ning är nu inte längre möjligt.
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4.4 Packa upp apparaten

Ta försiktigt bort emballaget och se till att apparatdelarna 
inte skadas.

4.5 Kontroll av leveransens innehåll

Kontrollera att leveransen är fullständig
(¬ tab. 4.1).

4.6 Avfallshantera emballaget

Emballagets avfallshantering hör till regulatorns installation.
Avfallshantera emballaget på korrekt sätt.

4.7  Beakta kraven på  installationsorten

Reglering
 > Installera regleringen endast i torra utrymmen.
 > När regulatorn monteras på en vägg placera den så att 

en korrekt registrering av rumstemperaturen garanteras; 
t.ex. på huvudbostadens inre vägg i en höjd på ca 1,5 m.

 > Informera användaren om att alla ventiler på elementen 
måste vara helt öppna i det rum där regleringen är mon-
terad om rumsurkopplingen är aktiverad.

Utgivare 
 > Kontrollera att installationsorten är:

 – varken vindskyddad eller mycket dragig,
 – inte utsätts för direkt solsken,
 – monterad på en nordlig eller nordvästlig fasad.

 > Kontrollera att utegivaren har ett avstånd på minst 1 m 
från öppningar i uteväggen ur vilka ständigt eller tillfäl-
ligt varmluft strömmar ut.

 > Kontrollera att utegivaren monteras på byggnader med 
upp till 3 våningar på 2/3 fasadhöjd och på byggnader 
med mer än våningar mellan 2:a och 3:e våningen.

4.8 Montera värmeregulatorn auroMATIC 620

4.8.1 Montera regulatorn med väggkonstruktion

Leveransen omfattar regulatorn och väggkonstruktionen 
med elektriska anslutningsplintar. Anslutningsplintarna är 
konstruerade som system-ProE-teknik. På anslutningsplin-
tarna måste alla lokala anslutningar utföras.

e 
 Fara!

Livsfarlig spänning i anslutningar!
Nätströmbrytaren slår inte fullständigt av 
strömmen.

 > Bryt strömmen innan åtgärder vidtas på 
apparaten.

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in 
igen.

2

1

4.2  Öppna regulatorn vid väggmontage

Teckenförklaring
1 Skruv
2 Kåpa

Kåpan är i ett stycke.

 > Lossa skruven (1) på regulatorns övre sida.
 > Fäll ned kåpan (2).
 > Häng av och ta bort kåpan.
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4.3  Montera regulatorn på vägg

Teckenförklaring
3 Fästhål
4 Ledningsöppning
5 Fixerklämmor
6 Ledningsgenomföring

b
 OBS!

Risk för kortslutning!
Om ledningarna inte är korrekt instuckna 
finns vid för lång avisolering risk för kort-
slutning på kretskortet.

 > Vid anslutning till plintarna isolera led-
ningarna för 230 V högst på en längd om 
30 mm. 

 > Kontrollera korrket ledningsdragning.

 > Märk de 3 fästhålen (3).
 > Borra hålen.
 > Välj pluggar som är lämpliga för väggen och skruva fast 

regulatorn.
 > Montera därefter utegivaren och utför sedan elinstalla-

tionen (¬ kap. 5).

4.8.2 Montera regulatorn som fjärrkontroll

Om regulatorn monteras på väggen som fjärrkontroll för 
rumstemperaturkopplingar beakta momenten nedan:

 – Nödvändiga tillbehör:
en väggsockel VR 55 (tillbehör, ingår inte i leveransen). 
Med väggsockeln VR 55 levereras en täckkåpa för vägg-
konstruktionen.

 – Installationsplats:
Den gynnsammaste installationsplatsen är för det mesta 
huvudbostadsrummet på en höjd om ca 1,5 m.

 > Montera regulatorn så att den kan registrera den cirkule-
rande rumsluften – så att den inte hindras av möbler, 
gardiner eller andra föremål. 

 > Välj monteringsplatsen så att varken drag från dörr eller 
fönster och inte heller värmekällor som t.ex. radiatorer, 
kaminvägg, TV-apparat eller solstrålar direkt påverkar 
regulatorn. 

i
 I rummet där regulatorn finns monterad måste 

alla värmeelementens ventiler vara helt öppna 
när rumstemperaturuppkopplingen är aktiverad. 
Upplys användaren om detta.

e 
 Fara!

Livsfarlig spänning i anslutningar!
Nätströmbrytaren slår inte fullständigt av 
strömmen.

 > Bryt strömmen innan åtgärder vidtas på 
apparaten.

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in 
igen.

 > Dra elledningarna till värmeaggregatet helst innan regu-
latorn monteras.
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4.4  Montering som fjärrkontroll

Teckenförklaring
1 Regulator
2 Urtag
3  Ledningsgenomföring
4 Infästningshål

 > Slå från strömmen.
 > Se till att strömmen inte kan kopplas in igen.
 > Öppna väggkonstruktionen med en skruvmejsel.
 > Ta bort kåpan.
 > Ta bort regulatorn.
 > Ta upp två infästningshål (4) för väggsockeln VR 55 med 

en diameter på 6 mm (¬ bild 4.5).
 > Sätt i pluggarna som medföljer.
 > Stick in anslutningsledningen genom ledningsgenomför-

ingen (3).
 > Fäst väggsockeln på väggen med de båda medföljande 

skruvarna.
 > Anslut anslutningsledningen (¬ bild 4.4).
 > Lägg upp regulatorn på väggsockeln så att stiften på 

överdelens baksida passar in i urtagen (2).
 > Tryck in regulatorn (1) i väggsockeln tills den snäpper 

fast.
 > Lägg upp medlevererat lock på väggkonstruktionen.
 > Montera locket.

4.8.3  Montera DCF–mottagare med integrerad 
utegivare

b
 OBS!

Risk för materialskador vid felaktig 
 montering!
Felaktig montering kan leda till skador på 
apparaten och/eller husväggen, t.ex. genom 
fukt.

 > Följ beskriven ledningsdragning och mon-
tera utegivaren korrekt.

 > Borra upp väggenomföringen med lut-
ning utåt.

 > Dra anslutningsledningen med avrinning.
 > Kontrollera att DCF–mottagaren är tät.

DCF-mottagaren med integrerad utegivare får endast öpp-
nas och enligt bilderna installeras av en auktoriserad instal-
latör. Härvid skall tillämpliga säkerhetsföreskrifter och vär-
meaggregatets installationsanvisning beaktas.

2/3

1/3>1 m

>2 m

>2 m

N, NW

4.5  DCF–mottagarens installationsort

 > Beakta kraven för installationsorten (¬ kap. 4.6) 
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4.6  DCF-mottagarens monteringsläge

Teckenförklaring
1 Fästhål
2 Kabelförskruvning
3 3-ledars anslutningsledning med avrinning
4 Väggsockel
5 Lock till huset

 > Planera noggrant borrhålen för infästning och lednings-
dragning innan du borrar hål i väggen. 

 > Markera ett lämpligt ställe på väggen. Tänk på lednings-
dragningen till utegivaren.

 > Dra i lokalen anslutningsledningen (3) med lätt lutning 
utåt och med avrinning (3).

 > Ta av locket på utegivarens hus (5).
 > Borra två hål med en diameter på 6 mm så att de passar 

fästhålen (1).
 > Sätt i pluggarna som medföljer.
 > Fäst väggsockeln (4) med skruvar på väggen. Kabelge-

nomföringen måste peka nedåt.

~ 40 mm

4,5 - 10 mm

4.7  DCF-mottagarens ledningsanslutning

 > Lossa kabelförskruvningen (2) något och skjut anslut-
ningsledningen nedifrån genom kabelgenomföringen.

 > Elinstallationen utförs enligt beskrivning i kapitlet 5.
 > Dra åt kabelförskruvningen (2) igen. Tätningen i kabelge-

nomföringen anpassar sig till diametern på ledningenn 
(kabeldiameter: mellan 4,5 mm och 10 mm).

 > Lägg tätningen mellan väggsockeln och husets lock.
 > Tryck ned husets lock på väggsockeln tills det hakar fast.

Synkroniseringstiden dröjer i normala fall ca 5 minuter och 
kan alltefter lokala och byggnadens förutsättningar samt 
väderlek ta upp till 20 minuter.

4.8.4  Montera utegivaren VRC 693

Denna apparat får endast öppnas och enligt bilderna instal-
leras av godkänd installatör. Härvid skall tillämpliga säker-
hetsföreskrifter och värmeaggregatets installationsanvis-
ning beaktas.

b
 OBS!

Felaktig montering kan orsaka material-
skada!
Felaktig montering kan leda till skador på 
apparaten och/eller väggen, t.ex. genom 
fukt.

 > Följ beskriven kabeldragningen och mon-
tera utegivaren korrekt.

 > Borra upp väggenomföringen med lut-
ning utåt.

 > Dra anslutningsledningen med avrinning.
 > Kontrollera att utegivaren är tät.

2/3

1/3>1 m

N, NW

4.8 Installationsort för utetemperaturgivaren VRC 693
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Alltefter installationsortens tillgänglighet kan montering 
mellan väggpåbyggnad och vägginfällning väljas.

5

4

2

3
2

1

3

4.9 Montering av utegivare VRC 693

Teckenförklaring
1 Fästhål
2 Kabelförskruvning
3 2-ledars anslutningsledning med avrinning
4 Hus 
5 Lock till huset

 > Planera noggrant borrhålen för infästning och lednings-
dragning innan du borrar hål i väggen. 

 > Beakta kraven för installationsorten (¬ kap. 4.6) 
 > Ta av locket på utegivarens hus (5).
 > Markera ett lämpligt ställe på väggen. Tänk på kabel-

dragningen till utegivaren.
 > Borra två hål med en diameter på 6 mm så att de passar 

fästhålen (1).
 > Sätt i pluggarna som medföljer.
 > Dra anslutningsledningen (3) med lätt lutning utåt och 

avrinning.
 > Fäst huset (4) med 2 skruvar genom infästningshålen (1) 

på väggen.
 > Dra i huset anslutningskabel (3) med min. 2 x 0,75 mm2.
 > Dra anslutningsledningen underifrån genom kabelge-

nomföringen (2).
 > Säkerställ med exakt kabeldragning och korrekt arbete 

att utegivaren och byggnaden tätas mot vatten.
 > Elinstallationen utförs enligt beskrivning i kapitlet 5.
 > Kontrollera att boxtätningen är korrekt fäst i locket (5).
 > Tryck huslocket (5) på huset (4).
 > Fäst huslocket (5) med medföljande skruvar på boxen 

(4).

4.9 Komplettera förekommande anläggningar

Regulatorn kan även integreras i förekommande värmean-
läggningar för reglering av varmvattenberedning. I detta fall 
används auroMATIC 620 som soldifferensregulator endast 
för reglering av solvärmeanläggningen. Värmeanläggningen 
regleras av värmeregulatorn (se hydraulschemat 3.1).

Montera regulatorn enligt beskrivning i kapitlet 4.3.

i
 Utför kabeldragningen enligt hydraulschema 3, 

endast värmeaggregatet måste i detta fall anslu-
tas till plintarna C1/C2 (inte till plintarna 7/8/9). 
Nu aktiveras i värmeaggregatet endast beredar-
laddningen.

i
 Displayerna för värmeaggregatet visas fortfa-

rande i regulatorn, men har ingen betydelse.

4.10 Byte av gamla regulatorer 

När regulatorn i en befintlig anläggning skall ersätta tidi-
gare reglering krävs att samtliga givare i anläggningen byts 
ut mot motsvarande Vaillant givare (standardgivare VR 10 
resp.solarpanelgivare VR 11). 
Förekommande reglering skall tas bort från anläggningen.

 > Utför ledningsdragning enligt beskrivning i kapitlet 5.
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5 Elinstallation

i
 Elinstallationen får endast utföras av ett god-

känt fackhantverksföretag som ansvarar för att 
tillämpliga standarder och direktiv följs. 
Vi hänvisar speciellt till lokala energiförsörj-
ningsverket.

e 
 Fara!

Livsfarlig spänning i anslutningar!
Livsfara pga elektrisk stöt vid arbeten på 
värmeaggregatets kopplingsbox.
Nätströmbrytaren slår inte fullständigt av 
strömmen.
Vid nätplintarna L och N finns det perma-
nent spänning även när huvudbrytaren är 
avstängd!

 > Bryt strömmen innan åtgärder vidtas på 
apparaten.

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in 
igen.

b
 OBS!

Sakskador genom kortslutning!
Om ledningarna inte är korrekt instuckna 
finns vid för lång avisolering risk för kort-
slutning på kretskortet.

 > Vid anslutning till plintarna isolera led-
ningarna för 230 V högst på en längd om 
30 mm. 

 > Kontrollera korrekt ledningsdragning.

i
 Nätets märkspänning måste vara 230 V. Nät-

spänningar på > 253 V och < 190 V kan orsaka 
funktionsstörning. 
Apparaten måste anslutas till en anslutningsled-
ning och en brytare med minst 3 mm kontakt-
öppningar (t.ex. säkringar, effektbrytare).

 > Följ tillämpliga föreskrifter.

5.1 Anslut värmeaggregat utan eBUS

b
 OBS!

Felfunktion till följd av felaktig lednings-
dragning!
Om mer än ett värmeaggregat utan eBUS 
används, måste alla värmeaggregat anslu-
tas till busskopplaren VR 30/2. 
Plinten 7/8/9 aktiveras inte.

 > Anslut alla värmeaggregat till en buss-
kopplare VR 30/2.

 > Öppna värmeaggregatets/pannans kopplingslåda med 
stöd av installationsanvisningen.

 > Utför värmeaggregatets ledningsdragning med en anslut-
ningsledning (min. 3x0,75 mm2) (¬ bild 5.1).

5.1  Värmeaggregatets anslutning

 > Anslut värmeaggregatets nätledning till en nätledning i 
väggenheten.

i
 auroMATIC 620 har en nätbrytare med vilken 

den interna elektroniken samt alla anslutna ställ-
donskomponenter (pumpar, shuntar) kan från-
kopplas för test eller underhållsåtgärder.

Om inom systemet max. total ström på 6,3 A resp. max. 
kontaktbelastning på 2 A överskrids, måste förbrukarna 
kopplas via en kontaktor.
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5.2 Anslut värmeaggregat med eBUS

 > Öppna värmeaggregatets/pannans kopplingslåda med 
stöd av installationsanvisningen.

5.2  Värmeaggregatets anslutning

b
 OBS!

Felfunktion till följd av felaktig lednings-
dragning!
För värmeaggregat med eBUS måste en 
eBUS-anslutning användas då systemet i 
annat fall inte fungerar.

 > Använd inte plintarna 7/8/9 parallellt 
med eBUS.

 > Anslut vid kaskader alla övriga eBUS-värmeaggregat via 
en VR 32 (¬ kap. 5.7).

 > Ange på VR 32 motsvarande apparatnummer på adress-
kontakten. 
 – Exempel:  "2" för 2:a värmeaggregatet, 

"3" för 3:e värmeaggregatet osv.

b
 OBS!

Felfunktion till följd av felaktig polning!
En felaktig polning förhindrar kommunika-
tionen vid eBUS och kan orsaka kortslut-
ning. 
Regulatorn kan inte längre styra värme-
anläggningen.

 > Kontrollera korrekt polning.

 > Anslut värmeaggregatets kopplingsledning med stöd av 
bild 5.3. 

eBUS–ledningen (minst 2x 0,75 mm2) måste tillhandahållas 
på arbetsplatsen.

i
 auroMATIC 620 har en nätbrytare med vilken 

den interna elektroniken samt alla anslutna ställ-
donskomponenter (pumpar, shuntar) kan från-
kopplas för test eller underhållsåtgärder.

Om inom systemet max. total ström på 6,3 A resp. max. 
kontaktbelastning på 2 A överskrids, måste förbrukarna 
kopplas via en kontaktor.
Främmande apparater eller apparater som aktiveras i steg, 
kan anslutas via en VR 31 (upp till sex).

5.3 Ledningsdragning med stöd av 
 hydraulschema

För enklare installation har i regulatorns program nio 
hydraulscheman lagrats. De beskriver en maximalkonfigura-
tion, varvid vissa anläggningskomponenter finns som tillval. 
Dessa anläggningskomponter är i schemat streckade eller 
med grå bakgrund.
Regulatorn identifierar givararna automatiskt. I denna iden-
tifiering ingår inte anläggningens konfiguration. Konfigura-
tionen sker när hydraulschemat väljs.

i
 En komfortförlust är möjlig. Eventuellt uppnås 

inte rumsbörvärdet. 
 > Anslut givaren VF1 för bestämning av 
gemensam framledningstemperatur.

 > För kaskadanläggningar anslut alltid giva-
ren VF1.

Ett för aktuell anläggning lämpligt hydraulschema är bero-
ende på följande frågor:
1. Används en kombiackumulator, en ackumulatortank 

eller en bivalent ackumulator i kombination med en 
varmvattenberedare med solbaserat värmestöd och 
varmvattenberedning?

2. Drivs värmeanläggningen med en vägghängd gas-
panna eller en brännare?

3. Skall solvärmeanläggningen kombineras med en fast-
bränslepanna? 
(Solvärmeanläggning med max. två solarpanelfält eller 
solvärmeanläggning med ett solarpanelfält och fast-
bränslepanna)

I tabellen 5.1 finns en översikt över hydraulschemats val.
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Typ av beredare Typ av värmeaggregat

solbaserat 
värmestöd

extra fast-
bränsle-
panna

Hydraul-
schema

KommentarKombi-
beredare

Ackumula-
tor- och 
varmvat-
tenberedare

bivalent 
beredare

Vägghängd 
gaspanna

Brännare

x x x 1

x x x x 2

x x x 3

x 3.1
Lokalt värmeaggregat med 
egen värmereglering

x x 3.2

x x 3.3
Anläggningar för komplet-
tering av solvärme

x x 3.4

x x x x 4

x x x 5

x x x x 6

x x x 7

x x x x 8

VPS/2 x x x 9

Får endast väljas i kombi-
nation med VPM W och 
VPM S.
VPM W och VPM S funktio-
nerar endast med detta 
hydraulschema!

5.1  Val av hydraulschema

i
 I kombination med denna regulator förlorar 

kombiapparaterna som t.ex. VCW sin varm-
vattenfunktion.
Kompaktapparater som t.ex. ecoCOMPACT, 
atmoCOMPACT, auroCOMPACT kan inte 
kombineras med regulatorn.

b
 OBS!

Sakskada till följd av höga temperaturer!
I solvärmeanläggningarna kan höga tempe-
raturer uppstå och använda komponenter 
kan skadas.

 > Se till att alla komponenter i solvärme-
kretsen och alla komponenter som tar 
värme från en solvärmeladdad beredare 
dimensioneras för de höga temperaturer 
som uppstår.

 > Ställ in max. beredartemperaturen på 
beredarens högsta tillåtna temperatur 
(i menyn C5).

För hydraulschema 1-8:
Vid en kortslutning i SP3 utlöses via regulatorn en varm-
vattenberedning med en temperatur på 80 °C framlednings-
börvärde. 
Då max. beredartemperaturen på SP3 till följd av kortslut-
ning inte övervakas, laddas inte beredaren med solvärme 
under kortslutning.

För hydraulschema 9:
När SP3 kortsluts utlöses via VRS 620 ett värmekrav på 
50 °C.
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5.3.1 Hydraulschema 1

Värmeanläggningens utrustning:
– Ett solarpanelfält (ett andra solarpanelfält som tillval)
– Vägghängd gaspanna
– En shuntkrets
– Kombiberedare för solvärmestöd och varmvatten-

beredning med hydraulblock (2 omkopplingsventiler)
– VVCpump som tillval
– Simbassängsuppvärmning med solvärme och värme-

anläggningsstöd (som tillval)
– Lokal simbassängsregulator: simbassängen efter-

laddas när simbassängens regulator kortsluter SP3
– Kombination med en VMS möjlig KOL1, KOL1-P, KOL2, 

KOL2-P, energi och VOL får i detta fall inte anslutas
– Värmeaggregaten kan inte kaskadkopplas

KOL2 KOL1

KOL2-P KOL1-P

VOL
Ertrag

UV4

SP3

SP2

SP1

TD1

TD2

KW

VF1

M
A

L
P

/U
V

1

LP/UV3

HK2-P

HK2

VF2

ZIR WW

5.3  Hydraulschema 1
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TD2 TD1 VOL

MA

5.4 Erforderliga ProE–stickanslutningar

5.5 Teckenförklaring

Ertrag Temperatursensor energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KOL1   Solarpanelgivare för solarpanelfält 1
KOL1-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 1
KOL2   Solarpanelgivare för solarpanelfält 2
KOL2-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 2
KW  Kallvatten
MA  3vägsventil värmestöd
LP/UV1  Beredarladdpump/omkopplingsventil
LP/UV3  Laddpump simbassäng
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Differenstemperaturgivare värmestöd
TD2   Differenstemperaturgivare värmestöd
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 1  Framledningstemperaturgivare
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.2 Hydraulschema 2.1

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält
 – Fastbränslepanna
 – Vägghängd gaspanna
 – En shuntkrets
 – Kombiberedare för solvärmestöd och varmvattenbered-

ning med hydraulblock 
(2 omkopplingsventiler)

 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning med solar- och värmestöd 

(som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator: simbassängen efterladdas 

när simbassängens regulator kortsluter SP3
 – Värmeaggregaten kan inte kaskadkopplas
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5.6  Hydraulschema 2.1
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5.7  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
Ertrag Temperatursensor energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KOL1   Solarpanelgivare
KOL1-P  Solvärmekretspump
KOL2   Temperaturgivare för fastbränslepanna
KOL2-P  Beredarladdpump för fastbränslepanna
KW  Kallvatten
MA  3vägsventil värmestöd
LP/UV1  Beredarladdpump/omkopplingsventil
LP/UV3  Laddpump simbassäng
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Differenstemperaturgivare värmestöd
TD2   Differenstemperaturgivare värmestöd
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 1  Framledningstemperaturgivare
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.3 Hydraulschema 2.2

Värmeanläggningens utrustning:
 – en VMS
 – KOL1, KOL1-P, energi och VOL får inte anslutas
 – Fastbränslepanna
 – Vägghängd gaspanna
 – En shuntkrets
 – Kombiberedare för solvärmestöd och varmvattenbered-

ning med hydraulblock 
(2 omkopplingsventiler)

 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning med solar- och värmestöd 

(som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator: simbassängen efterladdas 

när simbassängens regulator kortsluter SP3
 – Värmeaggregaten kan inte kaskadkopplas

BUS

KOL2

KOL2-P

2

UV4

SP3

SP2

SP1

TD1

TD2

KW

VF1

M
A

L
P

/U
V

1

LP/UV3

HK2-P

HK2

VF2

ZIR WW

5.8  Hydraulschema 2.2
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5.9  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
2 BUS  eBUS
Ertrag Temperatursensor energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KOL2   Temperaturgivare för fastbränslepanna
KOL2-P  Beredarladdpump för fastbränslepanna
KW  Kallvatten
MA  3vägsventil värmestöd
LP/UV1 Beredarladdpump/omkopplingsventil
LP/UV3  Laddpump simbassäng
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Differenstemperaturgivare värmestöd
TD2   Differenstemperaturgivare värmestöd
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 1  Framledningstemperaturgivare
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.4 Hydraulschema 3

Värmeanläggningens utrustning:
– Ett solarpanelfält (ett andra solarpanelfält som tillval)
– Gasbrännare (VKK)
– En shuntkrets
– Kombiberedare för solarstödd värme och varmvatten-

beredning
– VVCpump som tillval
– Simbassängsuppvärmning med solvärme och värme-

anläggningsstöd (som tillval)
– Lokal simbassängsregulator: simbassängen efterlad-

das när simbassängens regulator kortsluter SP3
– Kombination med en VMS möjlig KOL1, KOL1-P, KOL2, 

KOL2-P, energi och VOL får i detta fall inte anslutas
– Värmeaggregaten kan inte kaskadkopplas
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5.10  Hydraulschema 3
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5.11  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
Ertrag Temperatursensor energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KOL1   Solarpanelgivare för solarpanelfält 1
KOL1-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 1
KOL2   Solarpanelgivare för solarpanelfält 2
KOL2-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 2
KW  Kallvatten
MA  3vägsventil värmestöd
LP/UV1  Beredarladdpump/omkopplingsventil
LP/UV3  Laddpump simbassäng
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Differenstemperaturgivare värmestöd
TD2   Differenstemperaturgivare värmestöd
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 1  Framledningstemperaturgivare
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.5 Hydraulschema 3.1

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält
 – bivalent beredare för solvärmebaserad varmvatten-

beredning
 – Legionellaskyddspump som tillval
 – VVCpump som tillval
 – Solbaserad simbassängsuppvärmning (som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator: simbassängen efterladdas 

när simbassängens regulator kortsluter SP3
 – Kombination med en VMS möjlig; KOL1, KOL1-P, energi 

och VOL får inte anslutas
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5.12  Hydraulschema 3.1

*) Flödesriktning i strömlöst tillstånd
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MA

5.13  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
Ertrag Temperatursensor energi
HG    Värmeaggregat med egen värmereglering (efterladdning 

via signal C1/C2)
KOL1   Solarpanelgivare
KOL1-P  Solvärmekretspump
KW  Kallvatten
LegP  Legionellaskyddspump
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.



Elinstallation

40 Installationsanvisning för regulator auroMATIC 620 0020098118_00 

5

5.3.6 Hydraulschema 3.2

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält (ett andra solarpanelfält som tillval)
 – Vägghängd gaspanna
 – En radiator- och en shuntkrets
 – bivalent beredare för solvärmebaserad varmvattenbered-

ning
 – Legionellaskyddspump som tillval
 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning med solar- och värmestöd 

(som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator: simbassängen efterladdas 

när simbassängens regulator kortsluter SP3
 – Kombination med en VMS möjlig KOL1, KOL1-P, KOL2, 

KOL2-P, energi och VOL får i detta fall inte anslutas
 – Värmeaggregaten kan inte kaskadkopplas
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5.14  Hydraulschema 3.2

*) Flödesriktning i strömlöst tillstånd
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5.15  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
Ertrag Temperatursensor energi
HK 1-P  Spärrventil värmekrets 1
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KOL1   Solarpanelgivare för solarpanelfält 1
KOL1-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 1
KOL2   Solarpanelgivare för solarpanelfält 2
KOL2-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 2
KW  Kallvatten
LP/UV3  Laddpump simbassäng
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.7 Hydraulschema 3.3

Värmeanläggningens utrustning:
 – Vägghängd gaspanna
 – En radiator- och en shuntkrets
 – Bivalent beredare
 – Legionellaskyddspump som tillval
 – VVCpump som tillval
 – Kombination med en VMS möjlig KOL1, KOL1-P, KOL2, 

KOL2-P, energi och VOL får i detta fall inte anslutas
 – Värmeaggregaten kan inte kaskadkopplas
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5.16 Hydraulschema 3.3
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5.17  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
Ertrag Temperatursensor energi
HK 1-P  Spärrventil värmekrets 1
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KOL1   Solarpanelgivare
KOL1-P  Solvärmekretspump
KW  Kallvatten
LP/UV1  Beredarladdpump/omkopplingsventil
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.8 Hydraulschema 3.4

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält (ett andra solarpanelfält som tillval)
 – Gasbrännare
 – En radiator- och en shuntkrets
 – bivalent beredare för solvärmebaserad varmvattenbered-

ning
 – Legionellaskyddspump som tillval
 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning med solar- och värmestöd 

(som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator: simbassängen efterladdas 

när simbassängens regulator kortsluter SP3
 – Kombination med en VMS möjlig KOL1, KOL1-P, KOL2, 

KOL2-P, energi och VOL får i detta fall inte anslutas
 – Värmeaggregaten kan inte kaskadkopplas
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5.18  Hydraulschema 3.4
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5.19  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
Ertrag Temperatursensor energi
HK 1-P  Pump värmekrets 2
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KOL1   Solarpanelgivare för solarpanelfält 1
KOL1-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 1
KOL2   Solarpanelgivare för solarpanelfält 2
KOL2-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 2
KW  Kallvatten
LP/UV1  Beredarladdpump/omkopplingsventil
LP/UV3  Laddpump simbassäng
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.9 Hydraulschema 4.1

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält
 – Fastbränslepanna
 – Gasbrännare (VKK)
 – En shuntkrets
 – Kombiberedare för solbaserad värme och varmvatten-

beredning
 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning med solar- och värmestöd 

(som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator: simbassängen efterladdas 

när simbassängens regulator kortsluter SP3
 – Värmeaggregaten kan inte kaskadkopplas
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5.20  Hydraulschema 4.1
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5.21  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
Ertrag Temperaturgivare energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KOL1   Solarpanelgivare
KOL1-P  Solvärmekretspump
KOL2   Temperaturgivare för fastbränslepanna
KOL2-P  Beredarladdpump för fastbränslepanna
KW  Kallvatten
MA  3vägsventil värmestöd
LP/UV1 Beredarladdpump/omkopplingsventil
LP/UV3  Laddpump simbassäng
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Differenstemperaturgivare värmestöd
TD2   Differenstemperaturgivare värmestöd
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.10 Hydraulschema 4.2

Värmeanläggningens utrustning:
 – Kombination med en VMS 
 – KOL1, KOL1-P, energi och VOL får inte anslutas
 – Fastbränslepanna
 – Gasbrännare (VKK)
 – En shuntkrets
 – Kombiberedare för solbaserad värme och varmvatten-

beredning
 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning med solar- och värmestöd 

(som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator: simbassängen efterladdas 

när simbassängens regulator kortsluter SP3
 – Värmeaggregaten kan inte kaskadkopplas

KOL2

KOL2-P

UV4

SP3

SP2

SP1

TD1 TD2

KW

MA

LP/UV1

LP/UV3

HK2-P

HK2

VF2

ZIR WW
BUS2

5.22  Hydraulschema 4.2
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5.23  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
BUS  eBUS
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KOL2   Temperaturgivare för fastbränslepanna
KOL2-P  Beredarladdpump för fastbränslepanna
KW  Kallvatten
LP/UV1 Beredarladdpump/omkopplingsventil
LP/UV3  Laddpump simbassäng
MA  3vägsventil värmestöd
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Differenstemperaturgivare värmestöd
TD2   Differenstemperaturgivare värmestöd
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.11 Hydraulschema 5.1

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält (ett andra solarpanelfält som tillval)
 – Vägghängd gaspanna
 – En shuntkrets
 – Ackumulatortank och varmvattenberedare
 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning värmestödd (som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator:kortslutning genom simbas-

sängsregulatorn på ingång SP3 
 – Kombination med en VMS möjlig KOL1, KOL1-P, KOL2, 

KOL2-P, energi och VOL får i detta fall inte anslutas
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5.24  Hydraulschema 5.1
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5.25  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
52   Termostatventil
Ertrag Temperatursensor energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KW  Kallvatten
KOL1   Solarpanelgivare för solarpanelfält 1
KOL1-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 1
KOL2   Solarpanelgivare för solarpanelfält 2
KOL2-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 2
LP/UV3  Laddpump simbassäng
MA  Beredarladdpump
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Beredargivare
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.12 Hydraulschema 5.2

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält (ett andra solarpanelfält som tillval)
 – Dubbel kaskadkopplad vägghängd gaspanna
 – En shuntkrets
 – Ackumulatortank och varmvattenberedare
 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning värmestödd (som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator:kortslutning genom simbas-

sängsregulatorn på ingång SP3 
 – Kombination med en VMS möjlig KOL1, KOL1-P, KOL2, 

KOL2-P, energi och VOL får i detta fall inte anslutas

KOL1

KOL1-P

KOL2

KOL2-P

VOL
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SP2

SP1

SP3
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5.26  Hydraulschema 5.2
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5.27  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
52   Termostatventil
Ertrag Temperatursensor energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KW  Kallvatten
KOL1   Solarpanelgivare för solarpanelfält 1
KOL1-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 1
KOL2   Solarpanelgivare för solarpanelfält 2
KOL2-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 2
LP/UV3  Laddpump simbassäng
MA  Anslutning för expansionskärl med membran
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Beredartemperaturgivare
VF 1  Framledningstemperaturgivare kaskad
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.13 Hydraulschema 6

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält
 – Fastbränslepanna
 – Vägghängd gaspanna
 – En shuntkrets
 – Ackumulatortank och varmvattenberedare
 – Legionellaskyddspump som tillval
 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning värmestödd (som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator:kortslutning genom simbas-

sängsregulatorn på ingång SP3 
 – Kombination med en VMS möjlig; KOL1, KOL1-P, energi 

och VOL får inte anslutas
 – Värmeaggregat kan kaskadkopplas
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5.28  Hydraulschema 6
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5.29  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
52   Termostatventil
Ertrag Temperatursensor energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KW  Kallvatten
KOL1   Solarpanelgivare för solarpanelfält 1
KOL1-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 1
KOL2   Temperaturgivare för fastbränslepanna
KOL2-P  Beredarladdpump för fastbränslepanna
LP/UV3  Laddpump simbassäng
MA  Beredarladdpump
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Beredartemperaturgivare
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.14 Hydraulschema 7.1

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält (ett andra solarpanelfält som tillval)
 – Gasvärmepanna med kondensationsteknik (VKK)
 – En shuntkrets
 – Ackumulatortank och varmvattenberedare
 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning värmestödd (som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator:kortslutning genom simbas-

sängsregulatorn på ingång SP3 
 – Kombination med en VMS möjlig KOL1, KOL1-P, KOL2, 

KOL2-P, energi och VOL får i detta fall inte anslutas
 – Värmeaggregat kan kaskadkopplas
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5.30  Hydraulschema 7.1
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5.31  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
52   Termostatventil
Ertrag Temperatursensor energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KW  Kallvatten
KOL1   Solarpanelgivare för solarpanelfält 1
KOL1-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 1
KOL2   Solarpanelgivare för solarpanelfält 2
KOL2-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 2
LP/UV3  Laddpump simbassäng
MA  Beredarladdpump
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Beredartemperaturgivare
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.15 Hydraulschema 7.2

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält (ett andra solarpanelfält som tillval)
 – Dubbel kaskadkopplad gas värmepanna med kondensa-

tionsteknik (VKK)
 – En shuntkrets
 – Ackumulatortank och varmvattenberedare
 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning värmestödd (som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator:kortslutning genom simbas-

sängsregulatorn på ingång SP3 
 – Kombination med en VMS möjlig KOL1, KOL1-P, KOL2, 

KOL2-P, energi och VOL får i detta fall inte anslutas
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5.32  Hydraulschema 7.2
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5.33  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
52   Termostatventil
Ertrag Temperatursensor energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KW  Kallvatten
KOL1   Solarpanelgivare för solarpanelfält 1
KOL1-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 1
KOL2   Solarpanelgivare för solarpanelfält 2
KOL2-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 2
LP/UV3  Laddpump simbassäng
MA  Beredarladdpump
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Beredartemperaturgivare
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.16 Hydraulschema 8

Värmeanläggningens utrustning:
 – Ett solarpanelfält
 – Fastbränslepanna
 – Gasvärmepanna med kondensationsteknik (VKK)
 – En shuntkrets
 – Ackumulatortank och varmvattenberedare
 – VVCpump som tillval
 – Simbassängsuppvärmning värmestödd (som tillval)
 – Lokal simbassängsregulator:kortslutning genom simbas-

sängsregulatorn på ingång SP3 
 – Kombination med en VMS möjlig; KOL1, KOL1-P, energi 

och VOL får inte anslutas
 – Värmeaggregat kan kaskadkopplas
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5.34  Hydraulschema 8
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5.35  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
52   Termostatventil
Ertrag Temperatursensor energi
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KW  Kallvatten
KOL1   Solarpanelgivare för solarpanelfält 1
KOL1-P  Solvärmekretspump för solarpanelfält 1
KOL2   Temperaturgivare för fastbränslepanna
KOL2-P  Beredarladdpump för fastbränslepanna
LP/UV3  Laddpump simbassäng
MA  Beredarladdpump
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD1   Beredartemperaturgivare
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
VOL  Volymströmsgivare
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.17 Hydraulschema 9.1

Värmeanläggningens utrustning:
 – En VPM S (krävs för detta hydraulschema)
 – Beredare VPS/2
 – En shuntkrets
 – VVCpump som tillval kan anslutas till VPM W
 – Simbassängsuppvärmning värmestödd (som tillval)
 – En VPM W
 – Lokal simbassängsregulator:kortslutning genom simbas-

sängsregulatorn på ingång SP3 
 – Kaskadkoppling av värmeaggregat möjlig (VF1 används i 

detta fall för registrering av värmeaggregatens gemen-
samma framledninstemperatur)

SP2

SP1

SP3

ZIR
WW

KWTD2

UV4

LP/UV3

63

HK2-P

HK2

VF2

5.36  Hydraulschema 9.1

Anläggning med VPS/2, VPM S eller VPM W
 – Hydraulschema 9.1 till 9.3 måste ovillkorligen användas i 

kombination med en dricksvattenstation och/eller en sol-
värmeladdstation!

 > Använd ovillkorligen hydraulscheman 9.1 till 9.3 som pla-
neringshjälp om anläggningen är försedd med en bere-
dare, solvärmeladdstation och/eller färskvattenstation av 
nämnda typer.

 > Beakta ovillkorligen följande:
 – givare/ställdon: TD1, KOL1, energi och KOL1-P kan INTE 

användas för denna anläggningskonfiguration.
 – KOL2 och KOL2-P kan användas för anslutning till en 

fastbränslepanna. 
 – För hydraulschemat 9 är förutom VPS/2 och simbas-

säng inte tillåtna.



Elinstallation

Installationsanvisning för regulator auroMATIC 620 0020098118_00 63

5

TD2  TD1  VOL 

MA 

5.37  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
63   Solarpanelfält
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KW  Kallvatten
LP/UV3  Laddpump simbassäng
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD2   Beredargivare centrum
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.18 Hydraulschema 9.2

Värmeanläggningens utrustning:
 – En VPM S (krävs för detta hydraulschema)
 – Beredare VPS/2
 – En shuntkrets
 – VVCpump som tillval kan anslutas till VPM W
 – Simbassängsuppvärmning värmestödd (som tillval)
 – En VPM W
 – Lokal simbassängsregulator:kortslutning genom simbas-

sängsregulatorn på ingång SP3 
 – Kaskadkoppling av värmeaggregat möjlig (VF1 används i 

detta fall för registrering av värmeaggregatens gemen-
samma framledninstemperatur)
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5.38  Hydraulschema 9.2

Anläggning med VPS/2, VPM S eller VPM W
 – Hydraulschema 9.1 till 9.3 måste ovillkorligen användas i 

kombination med en dricksvattenstation och/eller en sol-
värmeladdstation!

 > Använd ovillkorligen hydraulscheman 9.1 till 9.3 som pla-
neringshjälp om anläggningen är försedd med en bere-
dare, solladdstation och/eller färskvattenstation av 
nämnda typer.

 > Beakta ovillkorligen följande:
 – givare/ställdon: TD1, KOL1, energi och KOL1-P kan INTE 

användas för denna anläggningskonfiguration.
 – KOL2 och KOL2-P kan användas för anslutning till en 

fastbränslepanna. 
 – För hydraulschemat 9 är förutom VPS/2 och simbas-

säng inte tillåtna.
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5.39  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
63   Solarpanelfält
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KW  Kallvatten
LP/UV1 Omkopplingsventil värme/varmvatten
LP/UV3  Laddpump simbassäng
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD2   Beredargivare centrum
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 1  Framledningstemperaturgivare värmekrets 1
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.19 Hydraulschema 9.3

Värmeanläggningens utrustning:
 – En VPM S (krävs för detta hydraulschema)
 – Dubbel kaskadkopplat gasväggsvärmeapparat
 – Beredare VPS/2
 – En shuntkrets
 – VVCpump som tillval kan anslutas till VPM W
 – Simbassängsuppvärmning värmestödd (som tillval)
 – En VPM W
 – Lokal simbassängsregulator:kortslutning genom simbas-

sängsregulatorn på ingång SP3 
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5.40  Hydraulschema 9.3

*) Beakta systemtemperaturerna!

**) Flödesriktning i strömlöst tillstånd

Anläggning med VPS/2, VPM S eller VPM W
 – Hydraulschema 9.1 till 9.3 måste ovillkorligen användas i 

kombination med en dricksvattenstation och/eller en sol-
värmeladdstation!

 > Använd ovillkorligen hydraulscheman 9.1 till 9.3 som pla-
neringshjälp om anläggningen är försedd med en bere-
dare, solladdstation och/eller färskvattenstation av 
nämnda typer.

 > Beakta ovillkorligen följande:
 – givare/ställdon: TD1, KOL1, energi och KOL1-P kan INTE 

användas för denna anläggningskonfiguration.
 – KOL2 och KOL2-P kan användas för anslutning till en 

fastbränslepanna. 
 – För hydraulschemat 9 är förutom VPS/2 och simbas-

säng inte tillåtna.
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5.41  Erforderliga ProE–stickanslutningar

Teckenförklaring
63   Solarpanelfält
HK 2-P  Pump värmekrets 2
HK 2  Shunt värmekrets 2
KW  Kallvatten
LP/UV1 Omkopplingsventil värme/varmvatten
LP/UV3  Laddpump simbassäng
SP1   Beredartemperaturgivare upptill
SP2   Beredartemperaturgivare nedtill
SP3   Beredartemperaturgivare simbassäng
TD2   Beredargivare centrum
UV4   Motordriven 3vägsventil solarpanelkrets
VF 2  Framledningstemperaturgivare värmekrets 2
WW  Varmvattenberedare
ZIR  Cirkulation

b
 Obs!

Möjliga felfunktioner till följd av felaktig 
installation.
Visat anläggningsschema (principillustra-
tion) är endast ett exempel på hur plane-
ringen kan göras. I anläggningsschemat 
ingår inte alla erforderliga spärr- och säker-
hetsåtgärder som behövs för yrkesmässig 
montering.

 > Överför INTE avbildat anläggnings-
schema 1 till 1.

 > Planera anläggningen alltid efter före-
kommande förhållanden.
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5.3.20 Integrera fastbränslepanna

Fastbränslepannor kan som en andra solarpanelgrupp inte-
greras i anläggningen. Använd solarpanelgivaren (VR11) som 
panngivare.

5.3.21 Anslut en shuntkrets som beredarladdkrets

Varje shuntkrets i systemet kan alternativt användas som 
beredarladdkrets.

2

3

1

5.42  Anslut en shuntkrets som beredarladdkrets

Teckenförklaring
1 Beredarladdpump
2 VVCpump
3 VVB givare

 > Utför ledningsdragning med stöd av bild 5.42.

5.3.22 Speciella detaljer för VVCpumpens 
anslutning

Regulatorn har en separat anslutning för en VVCpump. 
Denna VVCpump är samordnad med den icke omkonfigure-
rade beredarladdkretsen. För denna VVCpump kan obero-
ende av beredarladdprogrammet ett tidsprogram användas.
När en VVCpump ansluts till en från beredarladdprogram-
met omkonfigurerad shuntkrets har VVCpumpen alltid 
samma tidsprogram som den omkonfigurerade shunt-
kretsen.
Beredarladdkretsar och anslutna VVCpumpar har i princip 
samma konstruktion. Det betyder att driftsättet som ställts 
in för beredarladdkretsen principiellt även gäller för VVC-
pumpen.
Om regulatorn kombineras med apparater som har en egen 
anslutning för VVCpumpen (t.ex. VIH/RL eller VPM/W) kan 
denna användas.

5.4  Anslut DCF–mottagare

b
 OBS!

Felfunktion pga felaktig installation!
Installation!
Felfunktioner uppstår om utegivaren inte 
installerats korrekt.
En till värmeaggregatet ansluten utegivare 
ignoreras.

 > Anslut utegivaren till regulatorn.

DCF/AFDCF/AF

5.43  Anslut DCF–mottagare 

vänster: med bifogad utegivare (VRC DCF),

höger: speciallösning med utegivare VRC 693

Om på utegivarens installationsort ingen radiosignal kan tas 
emot, krävs en utegivare VRC 693.

 > Anslut utegivaren till regulatorn.
 > Dra ledningarna till DCF–mottagaren enligt bild 5.43. 

När utegivaren VRC DCF monterats, beakta följande:
 – Synkroniseringstiden för radiomottagning dröjer i 

 normala fall ca 5 minuter och kan alltefter lokala och 
byggnadens förutsättningar samt väderlek ta upp till 
20 minuter.
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5.5  Anslut tillbehör

Följande tillbehör kan anslutas:
– en givare VR 10 i solvärmekretsen för bestämning av 

solenergin,
– upp till åtta fjärrkontroller för reglering av de första 

8 värmekretsarna,
– upp till 6 shuntmoduler för utökning av anläggningen 

med 12 anläggningskretsar(från fabriken förinställda 
shuntkretsar).

– Volymströmsmätare (med artikelnummer: 
0010003393) för bestämning av volymflödet i solvär-
mekretsarna

i
 När regulatorn är sammankopplad med en sol-

värmestation VPM S eller VMS överförs solvär-
meenergin värde direkt via eBUS till regulatorn. 
Givaren för mätning av energin behövs inte 
längre.

5.5.1 Ingångar vid specialdriftsätt

Regulatorn har speciella ingångar som vid behov kan 
användas för specialdriftsätt. 

Ingång VVCpump 1xZP
Till denna ingång kan en potentialfri kontakt (knapp) anslu-
tas. Efter en kort knapptryckning startas VVCpumpen för 
ett fast tidsintervall på 5 minuter oberoende av inställt tids-
program.

Ingång TEL
Till denna ingång kan en potentialfri kontakt (knapp) anslu-
tas. När brytaren aktiveras ändras alltefter inställning i 
menyn C9 driftsättet för anslutna värmekretsar, varmvat-
tenkretsar och VVCpump.

5.5.2 Anslut VR 10 för energisregistrering i 
solvärmekretsen

 > Dra ledningen för returgivaren och volymflödesmätaren i 
solvärmekretsen (standardgivare VR 10 som tillbehör) 
enligt bild 5.44.

i
 När regulatorn är sammankopplad med en sol-

värmestation VPM S eller VMS överförs solvär-
meenergin värde direkt via eBUS till regulatorn. 
Givaren för mätning av utbytet behövs inte 
längre.

5.44  Anslut returgivaren

5.5.3 Anslut fjärrkontroller

Fjärrkontrollerna står via eBUS i förbindelse med värmere-
gulatorn. Anslutning kan ske till valfritt gränssnitt i syste-
met. Säkerställ att bussgränssnitten är kopplade till central-
regulatorn.
Vaillants system är så konstruerat att eBUS kan föras från 
komponent till komponent (¬ bild 5.45). Ledningarna kan 
kastas om utan att förbindelserna påverkas negativt.
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eBUS

DCF/AF

5.45  Anslut fjärrkontroller

Alla anslutningskontakter är konstruerade så att varje 
ledarpart kan förtrådas minst 2 x 0,75 mm2. Vi rekommen-
derar att använda en eBUS–ledning på 2 x 0,75 mm2.

5.5.4 Anslut övriga shuntkretsar

eBUS

5.46 Anslut övriga shuntkretsar

Shuntmodulerna står i förbindelse via eBUS. Systemets 
uppbyggnad visas på bild 5.46.

 > Kontrollera vid installation att samma metod används 
som för anslutning av fjärrkontroller. 

5.6 Anslut flera värmeaggregat utan eBUS–
gränssnitt (kaskad)

Regulatorn tillåter en kaskadkoppling för upp till sex värme-
aggregat inom ett system.

5.47  Anslut dubbelkaskad

Om en kaskad installeras (minst två värmeaggregat) krävs 
för varje värmeapparat en modulerande busskopplare 
VR 30/2 resp. en enstegs busskopplare VR 31 (tillbehör). 
Busskopplaren monteras direkt i värmeaggregatet enligt 
bild 5.47 och busskopplarens medföljande anvisning.

 > Beakta att en kaskadanläggning endast kan utföras med 
ackumulatortankar. Välj därför hydraulscheman 5 till 9.
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5.7 Anslut flera värmeaggregat med eBUS–
gränssnitt (kaskad)

Regulatorn tillåter en kaskadkoppling för upp till åtta 
 värmeaggregat till eBUS-gränssnittet inom ett system.

eBUS

VR 32

5.48  Anslut en kaskad med mer än 2 värmeaggregat

När en kaskad installeras (minst två värmeaggregat) krävs 
fr.o.m. det andra värmeaggregatet en modulerande buss-
kopplare VR 32. 
För det första värmeaggregatet behövs ingen busskopplare.

 > Busskopplaren monteras direkt i värmeaggregatet enligt 
bild 5.48 och busskopplarens medföljande anvisning.

 > Beakta att anslutningarna har samma polning i värme-
aggregatet och i regulatorn.

 > Fr.o.m. det andra värmeaggregatet montera busskoppla-
ren VR 32 i värmeaggregatet.

 > Ställ adressbrytaren för första VR 32 på 2, eftersom 
VR 32 är monterad i andra värmeaggregatet.

 > Förfar med övriga värmeaggregat på samma sätt (tredje 
värmeaggregatet på adress 3 osv.)

 > Beakta att en kaskadanläggning endast kan utföras med 
ackumulatortankar. Välj därför hydraulscheman 5 till 9.

5.8 VRS 620 i kombination med VPS/2, VPM W 
och VPM S

A

B

C

SP1

TD2

SP2

5.49  Anordning av givare SP1, TD2 och SP2 i ackumulator-

tanken 

Vid placering av de tre givarna SP1, TD2 och SP2 i ackumu-
latortanken delas ackumulatortankens volym i tre delar, A, 
B och C. 
Volymen A hålls på den temperaturnivå som krävs av färsk-
vattenstationen VPM W. När temperaturen i SP1 sjunker om 
8 K under börvärdet, laddas volymerna A och B upp till bör-
värdet. 
Volymen B hålls även på nivån för färskvattenstationen. I 
skillnad till volymen A skall detta område ges prioritet åt 
solvärmeladdning. När temperaturen på TD2 sjunker 8 K 
under färskvattenstationens framledningsbörvärde och sol-
värmestationen via eBUS signalerar att temperaturen kan 
nå önskad framledningstemperatur, laddas volymen först 
genom solvärmestationen. Så fort solarstationen inte 
längre kan leverera önskad nivå eller senast efter 4 timmar 
laddas volymen via värmeaggregaten. 
Volymen C hålls på krävd temperaturnivå för värmekret-
sarna. När temperaturen på givaren SP2 sjunker 8 K under 
max. framledningsbörvärdet som värmekretsarna kräver, 
laddas volymen via värmeaggregaten. Solarstationen stöder 
laddningen om möjligt parallellt med värmeaggregaten. 
Laddningen av volymerna A och B ges prioritet.
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6  Driftsättning

i
 Följ för idriftsättning värmeapparaternas anvis-

ningar.

Beakta att regulatorn vid första idriftsättningen kör en 
automatisk systemfiguration.
Alla anslutna anläggningskomponenter samt värmealstrare 
reagerar och identifieras automatiskt i följd. 

Förberedande steg
För att regulatorerna skall kunna identifiera alla anslutna 
anläggningskomponter samt värmealstrare och utföra en 
fullständig systemkonfiguration måste följande moment 
utföras:

 > Sätt värmealstrarna samt alla systemkomponenter (t.ex. 
shuntmoduler VR 60) i drift.

 > Slå på regulatorn auroMATIC 620.
 > Om värmeanläggningen är utrustad med vrnetDIALOG 

skall den, efter regulatorn, anslutas.

Gäller inte för kombination med atmoVIT, iroVIT, 
ecoVIT, ecoCRAFT:

 > Ställ för värmeaggregat med inbyggd pump laddpumps-
efterlöp på max. värde genom att sätta diagnospunkten 
d.1 på värmeaggregatet till "–". 

 > Ställ i kombination med eBUS värmeaggregat diagnos-
punkten d.18 på "fortsätt pump" = 1.

Gäller endast för kaskadanläggningar och inte för 
kombination med atmoVIT, iroVIT, ecoVIT:

 > Ställ in max. brännarspärrtid genom att sätta värme-
aggregats diagnospunkt d.2 på 5 minuter.

 > När diagnospunkten d.14 finns (beroende på värme-
aggregatets variant):
Välj i diagnospunkten d.14 på värmeaggregatet en oreg-
lerad pumpkurva som motsvarar värmeanläggningen.

6.1 Koppla på regulatorn

b
 OBS!

Sakskada till följd av frostskada!
Frostskyddsfunktionen är endast aktiv när 
regulatorn är inkopplad.

 > Slå aldrig från regulatorn vid risk för 
frost.

 > Ställ regulatorns huvudbrytare i läge "I".

i
 När värmeanläggningens utegivare inte kan ta 

emot en DCF-signal måste efter inkoppling av 
regulatorn klockslag och datum ställas in 
 manuellt.

 > Kontrollera att grunddata är korrekt 
inställda för att tidsprogrammen och 
semesterprogrammet skall fungera kor-
rekt och nästa service övervakas. 

1

6.1 In-/urkoppling av regulatorn

Teckenförklaring
1 Vippbrytare

 > Tryck vippbrytare (1) för in-/urkoppling av regulatorn.
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6.2 Automatisk  första driftstart

När regulatorn slås på startar automatiskt installationsassis
tenten,analyserar systemkonfigurationen och visar menyn 
A1 för språkval (¬ kap. 7.5.1).

 > Kontrollera och ändra vid behov språkvalet i menyn A1 
(¬ kap. 7.5.1).

6.2.1 Välj hydraulschema

Installationsassistent A2

System konfiguration

Hydraulisk koppling  1

Specialutgång
Leg.
pu

Utökad log för sol TILL

>välj

Inställbara
parameter

Inställningsområde

Hydraulisk koppling 1 - 9

Specialutgång Leg.pu eller Elp. 

Utökad log för sol TILL eller FRÅN

 > Vrid vänstra ställknappen  , tills menyn A2 visas.
 > Utför alla nödvändiga inställningar. (¬ kap. 7.5.2)
 > Kontrollera och ändra vid behov systemkonfigurationen i 

menyn A4 (¬ kap. 7.5.4).

Om den automatiska systemkonfigurationen inte automa-
tiskt identifierar
 – anslutna värmealstrare 
 – antalet steg i en kaskadanläggning 

ställ dessa parametrar manuellt in i menyn A4.

6.2.2 Konfigurering av solvärmepump

Installationsassistent A3

System konfiguration

Flödesmängd

liter/minut  3,5

Solvärmep. Motion Från

Solvärmekretsskydd 130 °C

Land Sverige

>Ställ in värde

Inställbara
Parameter

Kommentar Inställningsområde

Flödesmängd 
liter/minut

 – inte i kombina-
tion med VMS 
eller VPMS

 – vid användning 
av en 
volymflödes-
mätare är 
detta värde 
utan betydelse

0 - 165

Solvärmep. 
Motion

inte i kombination 
med VMS eller 
VPMS

TILL eller FRÅN

Solvärmekrets-
skydd

inte i kombination 
med VMS eller 
VPMS

FRÅN, 
110 - 150 °C

Land
Endast i kombina-
tion med VMS 
eller VPMS

Lista med aktu-
ella länder

 > Vrid vänstra ställknappen  , tills menyn A3 visas.
 > Utför alla nödvändiga inställningar. (¬ kap. 7.5.3)
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6.2.3 Ställ in värmeaggregatens antal och typer

Installationsassistent A4

System konfiguration

Antal apparater  1

Apparaterna är steglös

> välj

Inställbara
Parameter

Kommentar Inställnings-
område

Antal apparater (endast om ingen 
busskopplare identi-
fieras)

1 eller 2

Apparaterna är (endast när VR 31 
identifierats)

En- eller två-
stegs

 > Vrid vänstra ställknappen  , tills menyn A4 visas.
 > Utför alla nödvändiga inställningar.

(¬ kap. 7.5.4)

6.2.4  Ställ in prioritet och kaskadparametrar

Om valt hydraulschema medger prioritetskoppling visas 
 följande meny:

Installationsassistent A5

System konfiguration

Prioritering  NEJ

> välj

I kombination med kaskader visas följande meny:

Installationsassistent A5

System konfiguration

Avstängningsventil  NEJ

Delad prioritering NEJ

Pannsekvensskifte Från

> välj

Inställbara
Parameter

Inställningsområde

Prioritering JA/NEJ

Avstängningsventil JA/NEJ

Delad prioritering JA/NEJ

Pannsekvensskifte FRÅN/TILL

 > Vrid vänstra ställknappen  , tills menyn A5 visas.
 > Utför alla nödvändiga inställningar.

(¬ kap. 7.5.5)
 > Kontrollera och ändra vid behov systemkonfigurationen i 

menyn A5 (¬ kap. 7.5.5).

6.2.5 Bestäm värmekretsarnas användningssätt

Installationsassistent A6

System konfiguration

VK1  Pannkrets

VK2 Shuntkrets

VVB VBB laddkrets

> välj

Inställbara
Parameter

Kommentar Inställningsområde

VK1 Pannkrets, avaktive-
rad

VK1 när den automa-
tiska systemkonfi-
gurationen identi-
fierats, kan inställ-
ning ändras

Pannkrets resp. 
Shuntkrets/Fast 
värde/Returförhöj-
ning/VBB laddkrets/
avaktiverad 

VVB VBB laddkrets, avakti-
verad

 > Vrid vänstra ställknappen  , tills menyn A6 visas.
 > Kontrollera och ändra vid behov värmekretsarnas 

användningssätt i A6 (¬ kap. 7.5.6).
 > Avaktivera alla kretsar som inte används.
 > Ställ in värmekretsen typ för alla anslutna värmekretsar.

Beroende på värmekretsens aktuella inställning visas i alla 
menyer endast värdena och parametrarna som är av bety-
delse för valda värmekretsar.
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6.2.6 Välj och kontrollera givarna och ventilerna

Installationsassistent A7

Komponent  VRS 620

Utgångar Från

Ingångar VF1 60 °C

Val av värmekälla Från

Avluftn. solvärme 0 min.

> välj

 > Vrid vänstra ställknappen  , tills menyn A7 visas.
 > Kontrollera i menyn A7 (¬ kap. 7.5.7). att alla ställdon 

och givare är ordentligt anslutna och att de fungerar 
korrekt.

 > Välj i följd under komponent alla anslutna moduler som 
medger ett ställdons-/givartest.
 – Under Ställdonssystem kan alla ställdon väljas direkt. 

Du kan t.ex.: 
köra en shunt i riktning mot ÖPPNA och kontrollera 
att shunten är ansluten i korrekt riktning eller initiera 
en pump och kontrollera att pumpen startar.
Endast det aktiverade ställdonet är aktivt, alla andra 
ställdon är under denna tid "frånkopplade".

 – Under ställdonssystemet kan mätvärdet för enskilda 
komponenter avläsas och kontrolleras att givaren ger 
väntat värde (temperatur, tryck, flöde ...). 

 > Under värmealstrare tas de enskilda värmeaggregaten i 
kaskaden i drift och kontrolleras att komponenternas 
ledningsdragning fungerar.

6.2.7 Avsluta installationen

 > När allt försetts med parametrar bekräftas i menyn A8 
parametern installation avslutad? med Ja.

i
 Menyn A8 visas endast vid första driftstart.

Om andra inställningar för systemkonfigurationen krävs, 
förfar så här:

 > Vrid vänstra ställknappen  , tills menyn  8 visas.
 > Mata i menyn  8 in åtkomstkoden för frikoppling av 

installatörsnivån.

Om du nu vill kontrollera, ställa in eller optimera ytterligare 
parametrar beakta följande:
 – Information om manöverelement, manöverkoncept, 

menytyper osv. lämnas i kapitlen 3.5 till 3.10.
 – I kapitlet 7.3 beskrivs de parameter som på användarni-

vån kan ställas in och optimeras. En översikt över dessa 
parametrar hittas i bilagan (¬ tab. 13.6).

 – I kapitlet 7.4 beskrivs de parameter som på installatörsni-
vån kan ställas in och optimeras. En översikt över dessa 
parametrar hittas i bilagan (¬ tab. 13.5).

6.3  Skydda installatörsnivån mot obehörig 
åtkomst

b
 OBS!

Felaktig montering kan orsaka material-
skada!
Felinställda parametrar kan leda till sak-
skada på värmeläggningen.
Endast godkända installatörer får ställa in 
parametrar på installatörsnivån.

 > Mata in efter första driftstart en åtkomst-
kod som skyddar installatörsnivån mot 
obefogad utlösning.

Kodnivå  8
aktiverad

Kodnummer:

0 0 0 0

Standard kod:

1 0 0 0

>Ställ in siffror

Menyn  8 avslutar användarnivån. 

i
 Om standardkoden indikeras kan användaren 

efter inmatning av standardkoden 1000 aktivera 
installatörsnivån och ändra anläggningsspecifika 
parametrar.

 > Mata in efter första driftstart i menyn C11 en ny åtkomst-
kod så att standardkoden inte längre är aktiv.

 > Anteckna den nya åtkomstkoden innan den sparas.
När åtkomstkoden sparats i menyn C11 visas inte längre 
standardkoden i menyn  8. Installatörsnivån är nu perma-
nent skyddad mot obefogad åtkomst.
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6.4   Dataöverföring

Data överförs endast när värmeanläggningen är utrustad 
med utegivaren VRC DCF (¬ tab. 1.1, artikelnr).
Beroende på lokala förhållanden kan det dröja upp till 
15 minuter tills alla data (utetemperatur, DCF, apparatstatus 
osv.) aktualiserats.

6.5  Optimera solvärmeutbyte

Om temperaturen i solarpanelen är högre i solvarmvatten-
beredarens undre beredarparti än en definierad tempera-
turdifferens kopplas solvärmepumpen in och värmeenergin 
avges till vattnet i beredaren. Solvärmeenergin begränsas 
av beredarens max. temperatur och av solvärmekretsfunk-
tionen. Denna begränsning förhindrar en överhettning av 
solvärmeberedaren resp. solvärmekretsloppet.
Vid för låg solinstrålning efterupphettas solvarmvatten-
beredaren från värmeaggregatet. Efterupphettningen utlö-
ses genom att fastslå varmvattenbörvärdet och tidsinterval-
lerna för varmvattnet. Om temperaturen i solvarmvatten-
beredarens övre beredarparti underskrids med 5 °C kopplas 
värmeaggregatet in för att värma upp dricksvattnet i bere-
daren till önskat varmvattenbörvärde. När varmvattenbör-
värdet uppnås frånkopplas värmeaggregatet för efterupp-
värmning. Värmeaggregatet kör efteruppvärmning endast 
under programmerade tidsintervaller för varmvatten. Med 
nedan beskrivna möjligheter kan solvärmeutbytet optime-
ras på användarnivån. 

Utföra värmekretsar som shuntkretsar
I anläggningar med solbaserat värmestöd är det av fördel 
att utföra alla värmekretsar som shuntkretsar. Om solvär-
meberedaren under dagen laddats upp med en hög tempe-
ratur kommer värmen att skickas vidare med denna tempe-
ratur. De oshuntade värmekretsarna skulle i sänkningsfa-
serna ha varit för högt upphettade.

Om en VVC-pump används inom inställt tidsprogram skickas 
varmt vatten ur beredaren till de enskilda tappningsstäl-
lena. Detta garanterar att varmt vatten snabbt står till för-
fogande vid tappning. Även i en välisolerad VVC-ledning 
avkyls vattnet. Därför avkyls även dricksvattenberedaren. 
För att undvika detta skall tidsintervallerna dimensioneras 
så korta som möjligt.

Alternativt kan ingången 1xZP användas. Om ingången 
kortsluts (t.ex. med en knapp) startar VVC-pumpen. 5 minu-
ter efter det kontakten öppnas, stannar åter VVC-pumpen. 
På detta sätt kan VVC-pumpen även användas utanför tids-
intervallerna.

i
 En komfortförlust är möjlig. Om VVC-pumpen 

inte är i drift dröjer alltefter ledningens längd 
mellan tappningsstället och beredaren längre 
innan varma vattnet når tappningsstället.
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7 Manövrering av  regulatorn

7.1 Manövrera regulatorn

Med de båda ställknapparna  och  kan regulatorn 
manövreras:
När ställknappen (¬ bild 3.5, pos. 3, 4) vrids, snäpper den 
tydligt fast i nästa hakläge. Ett haksteg går i menyn 
beroende på vridriktningen ett läge framåt eller bakåt. I 
parametrarnas inställningsområde ökar eller minskar värdet 
(beroende på stegvidd,  värdemängd och vridriktning).

I allmänhet krävs följande manöversteg för menyerna  1 
till  8:
 – Välj menyn (¬ kap. 5.1.1).
 – Välj och markera parametern (¬ kap. 5.1.2).
 – Ställ in och spara parametern (¬ kap. 5.1.3).

Eftersom  specialfunktionerna endast kan anropas från 
grundindikeringen finns det en speciell manöverprocess 
(¬ kap. 5.13).

7.1.1  Välj meny

En översikt över alla menyer hittas i bild 3.6.
Alla menyer är lineärt anordnade och beskrivs i denna 
 ordningsföljd.

i
 Grafikdisplayen är regulatorns standardindike-

ring. Regulatorn visar automatiskt efter en icke 
manövrerad tid (minst 15 minuter) grafikdis-
playen. 

 > När regulatorn visar grafikdisplayen vrid den vänstra 
ställknappen  två haksteg åt höger.

Regulatorn visar grundindikeringen.
Efter grundindikeringen följer menyerna.

 > Vrid den vänstra ställknappen 
 tills krävd meny valts. 

7.1.2  Välj och markera parameter

 > Vrid den högra ställknappen  , 
tills markören  pekar på den 
parameter som skall ändras. 

 > Tryck den högra ställknappen 
 . Parametern har markerats 

och kan nu ställas in. 

7.1.3 Ställ in parametervärden

i
 Endast en markerad parameter kan ställas in.

 > Vrid den högra ställknappen  , 
för att ändra parameterns 
värde.

 > Tryck den högra ställknappen 
 , för att spara ändrat värde. 

Inställning av bestämda parameter beskrivs i kapitlen 7.3 
och 7.4.

7.1.4  Anropa specialfunktioner

Eftersom specialfunktionerna endast kan anropas från 
grundindikeringen finns det en speciell manöverprocess 
(¬ kap. 7.8).

7.2   Kontrollera systemstatus

Systemstatus kan kontrolleras i grafikindikeringarna. 

7.1 Grafikindikering: systemstatus

Indikeringen av systemstatus är regulatorns standardindike-
ring och därför i manöverföljden den första displayen. När 
den visas kan den vänstra ställknappen  endast vridas åt 
höger. 
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Efter en längre tid utan manövrering återgår regulatorn all-
tid till denna indikering.
eller

 > Vrid den vänstra ställknappen  mot vänster stopp. 
Displayen visar nu systemstatus.

 Symbolerna har följande betydelse:

Aktuell temperatur på solarpanelgivaren
I anläggningar med två solarpanelfält 
visas det högsta temperaturvärdet.
När solvärmekretsskyddsfunktionen är 
aktiv blinkar temperaturvärdet "> xxx°C". 
I kombinatin med en solvärmestation 
VPM S och VMS övertar solvärmestatio-
nen temperaturvärdet. Solvärmestatio-
nen kan endast bestämma temperaturen 
när solvärmestationens pump är i gång. 
När solvärmestationenns skyddsfunktion 
är aktiv indikeras >150 °C med blink. När 
solvärmeutbyte finns visas 20 °C.

Aktuell energikvalitet
Visar det aktuella solvärmeutbytets 
intensitet.
Ingen stapel svart = lågt utbyte
Alla staplar svarta = högt utbyte

Solvärmeupptagning
Beredarsymbolen visar med vilken tem-
peratur solvärmeberedaren för tillfället 
laddas resp. hur mycket solvärmeutbyte 
ännu är möjligt för maximal temperatur.

Brännare
Pilen blinkar: värmeaggregatet efterlad-
dar nu solvärmeberedaren.

Värmekrets 
Pilen blinkar: solvärmeberedarens tem-
peratur (givare TD1) är hög nog för att 
kunna stöda värmesystemet (endast i 
anläggningar för solbaserat värmes-
töd).

Den andra grafikdisplayen visar det aktuella solvärme-
utbytet. 

 > Vrid den vänstra ställknappen  ett hakläge åt höger. 

Displayen kopplar om till andra grafikindikeringen och visar 
följande grafik:

7.2 Grafikindikering: solvärmeutbyte

Om en givare anslutits för mätning av utbytet eller i kombi-
nation med en VMS eller VPM S indikeras det verkliga sol-
värmeutbytet grafiskt. 
Solvärmeutbytet indikeras för varje månad i kWh under 
innevarande år (svarta stapler) och jämför med fjolåret 
(ofyllda staplar). 
Visat värde (i exemplet 1231 kWh) visar total solvärmeenergi 
sedan driftsättning/återställning. 
Solvärmeenergins värde kan nollställas (¬ kap. 7.3.3). Den 
grafiska presentationen förändras inte.

i
 Om en givare för mätning av energin saknas, 

kan regulatorn inte bestämma eller indikera sol-
värmeenergin. 

i
 När regulatorn är sammankopplad med en sol-

värmestation VPM S eller VMS överförs solvär-
meutbytet direkt via eBUS till regulatorn. giva-
ren för mätning av utbytet behövs inte längre.

7.3   Ställ in och optimera parametrar på 
användarnivån

7.3.1  Ställ in driftsätt och rumsbörvärde

a
 Fara!

Risk för brännskador pga. hett vatten!
Vid tappningsställena för varmvatten finns 
risk för skållning vid temperaturer över 
60 °C. Småbarn eller äldre personer kan 
skadas redan vid lägre temperaturer.

 > Välj därför temperatur så att ingen per-
son utsätts för fara. 
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 > När regulatorn visar grafikdisplayen vrid den vänstra 
ställknappen  två haksteg åt höger.

Displayen visar grundindikeringen.

On 02.12.09 15:43 -3 °C

Rumstemperatur 20 °C

VK1 Värme 22 °C

Etage1 Eco 20 °C

VVB Auto 60 °C

Solvärme Auto

VRS 620

Grunddata veckodag, datum, klockslag kan ställas in i 
menyn  1. Utegivaren mäter utetemperaturen och överför 
den till regulatorn. När rumsuppkopplingen är aktiverad 
visas uppmätt rumstemperatur på andra displayraden.

Inställbara parametrar Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriks-
inställning

VK1, VK2, VK3  – Driftsätt för värmekretsarna (¬ kap. 7.3).
 – visar semester när semesterfunktionen är aktiv

Auto, Eco, 
Energispar., 
Värme, Från 

Auto

VVB  – Driftsätt för varmvattenberedaren (¬ kap. 7.3).
 – visar semester när semesterfunktionen är aktiv

Auto, Till, Från Auto

Rumstemperatur  – Välj rumsbörvärdet så att värmebehovet nätt och jämnt 
täcks. Så kan driftansvarig spara energi och kostnader.

 – Värmeanläggningen regleras i alla tidsintervallet till nytt 
rumsbörvärde:
 – genast när börvärdet ändrats inom ett tidsintervall,
 – med början från nästa tidsintervall om börvärdet ändrats 

utanför ett tidsintervall.

5 °C ... 30 °C 20 °C

Börvärde Varmvattenberedarens börtemperatur 35 °C ... 70 °C 60 °C

7.1 Driftsätt och börtemperaturer
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7.3.2 Meny 1:  Ställ in grunddata

i
 När värmeanläggningens utegivare inte tar emot 

DCF-signalen måste vid behov grunddata ställas 
in manuellt.

 > Kontrollera att grunddata är korrekt 
inställda för att tidsprogrammen och 
semesterprogrammet skall fungera 
 korrekt och nästa service övervakas. 

i
 Dessa inställningar påverkar alla anslutna 

 systemkomponenter. 

Grunddata  1

Datum 02 . 12 . 09

Veckodag On

Klockslag 14 : 08

Sommar/vinter tid Från

> Ställ in dag

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

Datum  – aktuellt datum; 
 – viktigt då den övervakar t.ex. semesterprogrammet och 

servicen
 – kombinerar parametrarna dag, månad och år
 > Mata först in månad, då inställningsområdet för dag är 

beroende av månad.

01.01.00 ... 31.12.99 01.01.07

Veckodag aktuell veckodag Må ... Sö Må

Klockslag  – aktuellt klockslag
 – När en utegivare VRC DCF-signal finns monterad ställs 

klockslag automatiskt in.
 – viktigt, då signalen övervakar tidsprogrammen
 – klockslaget består av 2 parametrar (tt:mm)
 > Om DCF-mottagare saknas, ställ in båda parametrarna.

00:00 ... 23:59

Sommar/vinter tid  – När värmeanläggningen är försedd med utegivare 
VRC DCF (¬ tab. 1.1) krävs ingen omkoppling för som-
mar- och vintertid. Automatisk omkopplingen mellan 
sommar- och vintertid.

 – När parametern sommar/vintertid = Auto ställs in kan 
regulatorn automatiskt koppla om mellan sommar- och 
vintertid även om utegivaren saknar DCF-mottagare.

Auto, Från Från

7.2 Grunddata 
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7.3.3 Meny 2:   ställ solvärmeenergi till noll

Solvärmeupptagning  2

Solvärmeupptagning 1255 kWh

Återställ  NEJ

>Återställ solvärmeuppt.

Inställbara parametrar Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriksinställning

Återställ solvärmeuppt.  – Visat värde (i exemplet 1255 kWh) visar total solvär-
meenergi sedan driftsättning/återställning.

NEJ/Ja NEJ

7.3 Återställ solvärmeuppt.
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7.3.4 Meny 3:   ställ in tidsintervall

I menyn  3 tidsprogram kan tidsintervaller för värme-
kretsar, varmvattenberedare och VVCpumpar ställas in.
För varje dag resp. block (t.ex. Må–Fr) kan upp till tre tids-
intervaller (start klockslag till slut klockslag) ställas in. 
Fabriksinställning för tidsintervallerna:
 Må.-Fr. kl. 5:30 - 22:00
 Lö kl. 7:00 - 23:30
 Sö kl. 7:00 - 23:30
Inom ett tidsintervall värms upp. Reglering
baserar på rumsbörvärde. Utanför tidsintervallerna sänker 
värmeanläggningen rumstemperaturen till nedsänknings-
temperatur (¬ meny 5).
För tidsprogrammen finns det en stor mängd av displayer 
som uppe till höger på displayen betecknats med  3. På 
första displayraden anges för vilket ändamål tidsprogram-
met gäller (t.ex. VK1, varmvatten, VVCpump). På andra dis-
playraden finns alltid tidsprogram.

VK1  3
Tidsprogram

Må-Fr

1  6:00 –  9:30  

2 16:30 – 21:30  

3  : –  :  

> Välj veckodag

Inställbara parametrar
Beskrivning

Inställnings-
område

Fabriksinställning

1  – första tidsintervallet (börjar tidigast: kl. 
00:00)

00:00 - 24:00 beroende på krets (värme/
varmvatten) och veckodag:
Må.-Fr. kl. 5:30 – 22:00 Uhr
Lö. kl. 7:00 – 23:30 Uhr
Sö. kl. 7:00 – 23:30 Uhr

2  – andra tidsintervallet

3  – tredje tidsintervallet (senast slut: 24:00)

7.4 Tidsintervall

VK1  3
Tidsprogram

Må-Fr

1  ––:––    –    ––:––  

2 16:30 – 21:30  

3  : –  :  

> Välj veckodag

Om för en dag (t.ex. On) inom ett block (t.ex. Må-Fr) ett avvi-
kande tidsintervall programmerats indikeras blocket Må-Fr 
--:--. I detta fall måste tidsintervaller ställas in enskilt för 
varje dag.
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7.3.5 Meny 4:  Semesterprogrammering

I menyn  4 kan inställning göras för regulatorn och alla 
anslutna systemkomponenter:
 – två semestertide med start- och slutdatum, 
 – önskad nedsänkningstemperatur, dvs reglering av värdet 

för värmeanläggningen under frånvaro oberoende av 
förvalt tidsprogram. 

Semesterprogrammet startar automatiskt när den inställda 
semesterperioden börjar. Efter avslutad semesterperiod slu-
tar semesterprogrammet automatiskt. Värmeanläggningen 
regleras nu efter tidigare inställda parametrar och med valt 
driftsätt. 

i
 Semesterprogrammets aktivering kan endast ske 

i driftsätten Auto och Eco. 
Anslutna beredarladdkretsar resp. VVC-pump-
kretsar antar automatiskt under semester-
programmet driftsättet Från.

Semesterprogrammering  4
för gemensamma system

Tidsintervall

1 30. 02. 09  –  20. 03. 09

2 05. 05. 09  –  22. 05. 09

Börvärde 15 °C

> Start Ställ in dag

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

1  – 1. Tidsperiod för en längre frånvaro (t.ex. semester)
 – 2. Tidsperiod för en längre frånvaro (t.ex. semester)
 – Varje datum består av 3 parametrar (dag, månad, år)
 > Ställ först in månad, då inställningsområdet dag är bero-

ende av månaden.
 > Ställ sedan in dag och år.
 > Ställ in start- och slutdatum.
 – När aktuellt datum når inställd tidsperiod är semester-

programmet aktivt. I grundindikeringen visas semester i 
st.f. för inställda tidsperiodens driftsätt.

01.01.00 ... 
31.12.99

01.01.07 ... 
01.01.072

Börvärde  – Inom inställd tidsperiod nedsänks rumstemperaturen 
automatiskt till börtemperaturen. 

 > Ställ in börtemperaturen för uppvärmning under från-
varo. 

 > Följ anvisningarna för frostskydd (¬ kap. 3.5)

5 °C ... 30 °C 15 °C

7.5 Semesterprogram
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7.3.6 Meny 5:     ställ in sänkningstemperatur, 
värmekurva och     varvvattentemperatur 
(beredarbörvärde)

I menyn  5 ställs sänkningstemperaturen, värmekurvan 
och varmvattentemperaturen in.

   Ställ sänkningstemperatur och  värmekurva

VK1  5
Parameter

Sänkningstemperatur  15 °C

Värmekurva 1,2

> Välj rumstemperatur

Inställbara 
 parametrar

Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriksinställning

Sänknings-
temperatur

 – Temperaturen för reglering av värmen i nedsänkningstiden 
(t.ex. natt) 

 – kan ställas in separat för varje värmekrets

5 °C ... 30 °C 15 °C

Värmekurva  – Värmekurvan visar förhållandet mellan utetemperaturen och 
framledningstemperaturen. 

Framledningstemperatur

Utetemperatur i °C

i °C
90

80

70

60

50

40

30

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

1.5

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0
Värmekurvor

1.2

1.0

0.6

0.2

(¬ kap. 3.5)
 – Inställning separat för varje värmekrets

Värmeanläggningens rumsklimat är till hög grad beroende av att 
riktig värmekurva valts. En för högt vald värmekurva betyder för 
höga temperaturer i värmeanläggningen som sedan resulterar i 
en högre energiförbrukning.
Om en för låg värmekurva valts uppnås önskad temperaturnivå 
eventuellt först efter en längre tid eller inte alls.

0,1 ... 4,0 1,2

7.6 Sänkningstemperatur och värmekurva

 > Informera användaren om optimala inställningar.
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      Ställ in beredarbörvärde ( varmvattentemperatur)
Börvärdet för varmvattentemperaturen kan ställas in:
 – i grundindikeringen temperaturen för beredare 

(¬ kap. 7.3) eller
 – i menyn  5 parametern börvärde.

a
 Fara!

Risk för brännskador pga. hett vatten!
Vid tappningsställena för varmvatten finns 
risk för skållning vid temperaturer över 
60 °C. Småbarn eller äldre personer kan 
skadas redan vid lägre temperaturer.

 > Välj därför temperatur så att ingen 
 person utsätts för fara.

Varmvatten  5
Parameter

Börvärde VVB  60 °C

> Välj börvärde

Inställbara parametrar
Beskrivning

Inställnings-
område

Fabriksinställning

Börvärde VVB Varmvattentemperatur
 > Välj beredarbörtemperaturen för varmvattnet så att använ-

darens värmebehov nätt och jämnt täcks. Härvid kan 
användaren spara energi och kostnader.

35 °C ... 70 °C 60 °C

7.7 Beredarbörtemperatur
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7.3.7 Meny 7: ändra namn

Regulatorn visar vid i driftsättning vid fabriken inställt 
namn för värmekretsarna och varmvattenberedaren.
I menyn  7 kan vid fabriken givna namn för värmekret-
sarna ändras för att användaren skall få en bättre överblick 
över värmeanläggningen. 

Namn  7
ändra

VK1 : VK1
VK2 :   VK2

VK3   VK3

> välj

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

VK1 Värmekretsens namn max. 10 tecken
A ... Z, 0 ... 9
tomslag

VK1
VK2 ... VK15

7.8 Ändra namn

i
 Ändrade namn tas automatiskt in och visas i 

aktuella menyer.

i
 Endast 1 tecken kan ändras. 

 > Vid ändring av hela namnet måste varje tecken separat 
ändras och tecken eventuellt bifogas. 

 > Om tecken i slutet på namnet skall raders måste de över-
flödiga tecknen skrivas över med tomslag. 

Regulatorn sparar det nya namnet och visar det i fortsätt-
ningen i alla menyer.

Efter en längre tid utan manövrering visas automatiskt åter 
grundindikeringen.
Resultatet kan se ut så här:

Namn  7
ändra

VK1 : Etage1

VK2 :   Bad

VK3   VK3

> välj
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7.3.8 Meny 8:  Frige installatörsnivån

Åtkomstkod för installatörsnivån
 – Installatörsnivån är skyddad mot obehörig åtkomst och 

utlöses först efter korrekt inmatning av åtkomstkoden 
för 60 minuter.

Kodnivå  8
aktiverad

Kodnummer:

0 0 0 0

Standard kod:

1 0 0 0

>Ställ in siffror

Åtkomstkoden måste vid idriftsättning ändras (¬ kap. 7.4). 
Därefter kan åtkomstkoden på nytt ändras i menyn C11.

Inställbara parametrar Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriksinställning

Kodnummer Åtkomstkoden består av fyra siffror som kan ställas in obero-
ende av varandra.
Om inget kodnummer matas in, kan inte heller parametrar 
ställas in på installatörsnivån.

 > Ställ helst in åtkomstkoden i samband med driftsättning i 
menyn C11 för att skydda anläggningsspecifika parametrar 
mot obefogad ändring.

0000 ... 9999 0000

Standard kod:  – inte inställbar

Med standardkoden installatörsnivån aktiveras tills åtkomst-
koden ändrats (¬ meny C11).
Efter inmatning av en ny åtkomstkod visas standardkoden 
inte längre i menyn  8. 

1000

7.9 Beredarbörtemperatur
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7.4   Ställ in och optimera parametrar på 
installatörsnivån

Anläggningsparametrar ställs in på installatörsnivån. Här 
kan även olika anläggningsvärden inhämtas. Installatörsni-
vån är skyddad med en åtkomstkod mot obehörig åtkomst 
och utlöses först efter korrekt inmatning av åtkomstkoden 
för 60 minuter.
Ta in installatörsnivån genom att vrida den vänstra ställ-
knappen  tills menyn C2 uppnåtts.

 > Mata in den åtkomstkod som i fortsättningen tillåter en 
förändring av de anläggningsspecifika parametrarna.

Om ingen åtkomstkod matas in, visas vid engångstryckning 
av ställknappen  parametrarna i efterföljande menyer men 
kan inte förändras.

Som standard har åtkomstkoden 1 0 0 0 lagrats, i menyn 
C11 kan åtkomstkoden ställas in individuellt.
Installatörsnivån manövreras på samma sätt som på använ-
darnivån. Parametrarna väljs även genom att vrida och 
trycka ställknappen  . 

I tabellerna nedan har alla på installatörsnivån åtkomliga 
menyer tagits upp och parametrarna resp. indikeringsvär-
dena presenteras.

7.4.1 Meny C2

b 
OBS!
Risk för sakskada till följd av hög fram-
ledningstemperatur i golvvärmen!
Framledningstemperaturer över 40 °C kan i 
golvvärmen orsaka sakskador.

 > Ställ inte in framledningstemperaturen i 
golvvärmen över 40 °C.

I menyn C2 ställs parametrarna in för varje värmekrets. 
För värmeanläggningen kan högst 15 värmekretsar konfigu-
reras. 
I installationsassistenten (¬ meny A6) kan alla anslutna 
värmekretsar konfigureras för aktuell användning. Efter 
konfiguration visas endast de värden och parametrar på 
displayerna som är av betydelse för värmekretsarnas valda 
användningssätt.  

Användningssätt för: 
VK1 
 – Pannkrets/avaktiverad

Värmekretsar
 – Brännar-/shuntkrets (golvvärme- eller radiatorkrets som 

shuntkrets), 
 – Konstant (dvs. shuntkretsen konstantregleras), 
 – Returförhöjning (vid konventionella värmealstrare och 

anläggningar med stor vattenvolym för skydd mot korro-
sion i värmepannan om daggpunkten under en längre tid 
underskrids),

 – Beredarladdkrets 
 – avaktiverad när en värmekrets inte behövs för att:

 – parametrarna på displayen skall släckas ut
 – framledningstemperaturen för kretsen inte skall 

beräknas.
Beredare 
 – beredarladdkrets/avaktiverad

Exempel för menyn C2

VK1 C2

Parameter

Sätt:       Pannkrets

Sänkningstemperatur  15 °C

Värmekurva 1,2

Utetemp. avst.gräns 21 °C

> Välj rumstemperatur
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VK2 ... VK15 C2

Parameter

Sätt:       Fast värde

Konstantvärde dag  65 °C

Konstantvärde natt 65 °C

Utetemp. avst.gräns 20 °C

> Välj framledn.temp.

VK2 ... VK15 C2

Parameter

Sätt:       Shuntkrets

Sänkningstemperatur  15 °C

Värmekurva 0,90

Utetemp. avst.gräns 20 °C

> Välj rumstemperatur

VK2 ... VK15 C2

Parameter

Sätt:       VBB laddkrets

VVB Ärvärde 56 °C

Laddpumpstatus Från

VK2 ... VK15 C2

Parameter

Sätt:       Returförhöjning

Returtemperatur  30 °C

Ärvärde returtemp. 25 °C

> Välj returtemp.

I menyn C2 har många parametrar kondensations. De kan 
inte visas endast på en display.

 > Vrid den vänstra ställknappen för visa övriga parametrar.
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Inställbara parametrar Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriksinställning

  Sänkningstemperatur  – Temperaturen som värmen ska sänkas till under perioder 
med lågt värmebehov (t.ex. på natten).

5 ... 30 °C 15 °C

 Värmekurva Värmekurvans grundinställning utförs redan i samband med 
värmeanläggningens installation.
Om värmekurvans förvalda inställning inte räcker till för att 
reglera bostadsklimatet enligt användarönskan, kan värme-
kurvan anpassas.

0,1 ... 4 1,2

 Utetemp. avst.gräns  – Utetemperaturens värde från vilket den behovsbaserade 
värmeavstängningen träder i kraft (automatisk sommarav-
stängning).

 – Separat inställbar för varje värmekrets.
När rumsbörvärdet i grundindikeringen förändras måste även 
AT–avstängningsgränsen ändras (minst 1 °C högre än rumsbör-
värdet).

5 ... 50 °C 21 °C

 Min. temperatur  – min. framledningstemperatur
 – separat inställbar för varje värmekrets

15 ... 90 °C 15 °C

 Max. temperatur  – max. framledningstemperatur
 – separat inställbar för varje värmekrets

15 ... 90 °C 90/75 °C

 Max föruppvärmn.  – medger en aktivering av värmekretsarna före första tidsin-
tervallet så att rumsbörvärdet uppnås redan i början av för-
sta tidsintervallet

 – endast möjligt för dagens första värmeintervall 
 – Uppvärmningen börjar beroende på vald utetemperatur (AT):

 – AT  –20 °C :  inställd föruppvärmningstid
 – AT  +20 °C : ingen föruppvärmningstid

 – Mellan dessa båda värden sker en lineär beräkning av tiden 
för föruppvärmningen.

 – När förvärmningen startat avslutas den först med början av 
första tidsintervallet (avslutas inte om utetemperaturen 
under tiden stigit).

0 ... 300 0

7.10 inställbara parametrar i menyn C2
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Inställbara parametrar Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriks-
inställning

 Rumsurkoppl.  – Förutsättning är att regleringen är monterad på vägg eller att fjärrkon-
trollen VR 90 är ansluten.

 – ställs in om monterad temperaturgivare används i regulatorn eller i 
fjärrkontrollen. 

 – ingen
 – Temperaturgivaren används inte för regleringen

 – Inkoppling
 – Den inbyggda temperaturgivaren mäter den aktuella rumstempera-

turen i referensrummet. Detta värde jämförs med börvärdet för 
rumstemperaturen och om det avviker anpassas framledningstem-
peraturen för uppvärmningen genom ett s.k. "aktivt börvärde för 
rumstemperatur". Aktivt börvärde för rumstemperatur = inställt 
rumsbörvärde + (inställt rumsbörvärde - uppmätt rumsbörvärde).
Istället för det inställda rumsbörvärdet används det aktiva rumsbör-
värdet för regleringen.

 – Termostat
 – som uppkoppling men dessutom frånkopplas värmekretsen om upp-

mätt rumsbörvärde är större än inställt rumsbörvärde + 3/16 °C
när rumstemperaturen åter sjunker 4/16 °C under inställt rumsbör-
värde återinkopplas värmekretsen.

 – När rumsurkoppling används leder det i kombination med rätt val 
av värmekurva till en optimal reglering av värmeanläggningen.

Ingen/
uppkopp-
ling/
termostat

Ingen

 Fjärrkontroll  – indikerar om en fjärrkontroll har konfigurerats
 – inte inställbar

Ja/NEJ –

 Börvärde framled-
ning

 – indikerar den av regulatorn baserande på förvalda parametrar beräk-
nad framledningstemperatur för värmekretsen

– –

 Ärvärde framledning  – indikerar värmekretsens faktiska framledningstemperatur – –

Konstantvärde dag  – Shuntkretsen regleras till konstantvärdet dag 5 ... 90 °C 65 °C

Konstantvärde natt  – Shuntkretsen regleras till konstantvärdet natt 5 ... 90 °C 65 °C

 Pumpfördröjning  – I intervaller om 15 minuter kontrolleras varje krets om den uppmätta 
framledningstemperaturen ligger 2 K över det beräknade börvärdet. 
Om detta sker 3 gånger i följd frånkopplas pumpen i berörd krets för 
inställd tid. Shunten stannar kvar i sitt läge.

0 ... 30 min 0 min

 VVB Ärvärde  – visar aktuell beredartemperatur (varmvattentemperatur); (inte inställ-
bar)

Laddpumpstatus  – Laddpumpens tillstånd (inte inställbar) TILL/Från

 Returtemperatur  – Börtemperatur för shuntkretsen som returtemperaturreglering 15 ... 60 °C 30 °C

 Ärvärde returtemp.  – uppmätt returtemperatur

7.10 inställbara parametrar i menyn C2(fortsättning)
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För varje värmekrets visar regulatorn som avslutning en 
informationsdisplay med indikering av framledningstempe-
raturens bör- och ärvärden och varje pumps tillstånd. 

Exempel  informationsdisplay för VK1:

VK1 C2

Information

Börvärde framledning 90 °C

Ärvärde framledning 50 °C

Pumpstatus TILL

ÖPPEN

Information Beskrivning

Börvärde framledning  – visar inställd framledningsbörtemperatur

Ärvärde framledning  – visar aktuellt uppmätt framledningstemperatur 

Pumpstatus  – anger om pumpen är in-/urkopplad (TILL/FRÅN)

Status shunt  – visar om och i vilken riktning shunten rörs (FRÅN/ÖPPEN/STÄNGD)

7.11 visad information för VK1
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7.4.2 Meny C3

Menyn C3 är en informationsmeny och indikerar aktuell 
beredartemperatur och ladd- och VVCpumpens tillstånd. 
Inställning är inte möjlig.

Varmvatten C3

Information

Ärvärde VVB 56 °C

Laddpumpstatus Från

VVC-pump TILL

Information Beskrivning

Ärvärde VVB  – visar aktuellt uppmätt beredartemperatur 

Laddpumpstatus  – anger om laddpumpen är in-/urkopplad (TILL/FRÅN)

VVC-pump  – anger om VVCpumpen är in-/urkopplad (TILL/FRÅN)

7.12 Visad information för varmvattenberedare
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7.4.3 Meny C4

a
 Fara!

Risk för brännskador pga. hett vatten!
Vid tappningsställena för varmvatten finns 
risk för skållning vid temperaturer över 
60 °C. Småbarn eller äldre personer kan 
skadas redan vid lägre temperaturer. När 
funktionen legionellaskydd är aktiverad 
värms varmvattenberedaren minst en 
timme upp till över 65 °C.

 > Upplys användaren om att legionella-
skyddet är aktivt.

VBB laddkrets C4

Parameter

Efterladd.fördröj. 0 min

Laddpumpsefterlöp  5 min

Parallell laddning Från

> Ställ in tidsintervall

Inställbara 
 parametrar

Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

Efterladd.fördröj.  – Regulatorn använder beredarladdkretsen för tidsbestämd 
utlösning av efterladdfunktionen. Efterladdningen sker 
inom programmerat tidsprogram så länge beredarbörvär-
det inte ännu uppnåtts. Beredarefterladdningen aktiveras 
när beredarbörvärdet underskrids mer än 5 K.

 – För att undvika onödig efterladdning används funktionen 
"efterladdningsfördröjning". När solvärmepumpen är igång 
fördröjs krävd efterladdning med ett inställt värde. Om sol-
värmepumpen under fördröjningstiden kopplar från startar 
genast efterladdningen.

 – Kan inte ställas in i alla hydraulscheman.

0 - 120 min 0 min

 Laddpumpsefterlöp
(Laddpumpsefter-
löp inte i kombina-
tion med VIH-RL)

 – De höga framledningstemperaturerna som krävs för bere-
darladdningen tillförs beredaren ännu i hög grad av ladd-
pumpsefterlöp innan värmekretsarna, speciellt då bränn-
kretsen åter friges.

 – Efter avslutad beredarladdning (varmvattentemperaturen 
har nåtts), kopplar värmeapparten från. Beredarladdpu-
mens efterlöp startar och frånkopplar åter automatiskt 
efter inställd tid.  

0 ... 15 min 5 min

7.13 Inställbara parametrar i menyn C4
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Inställbara 
 parametrar

Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

 Parallell laddning  – Parallell laddning gäller för alla anslutna shuntkretsar.
 – När parallell laddning är aktiverad fortsätter försörj-

ningen av shuntkretsarna under beredaruppvärmningen. 
Så länge värmekretsarna ännu har ett värmebehov från-
kopplas inte pumparna i shuntkretsarna. 

 – HK 1 frånkopplas alltid vid beredarladdning.
 – Systemets framledningsbörtemperatur motsvarar högsta 

framledningsbörtemperaturen över alla kretsar. 
Om t.ex. en konstantvärdeskrets med 90 °C är aktiv vid 
beredarladdning är framledningsbörtemperaturen 90 °C.

FRÅN/TILL FRÅN

 Legionella sanering  – Legionellaskyddet kan endast aktiveras globalt för alla 
beredarladdkretsar. 

 – När legionellaskyddet är aktiverat, värms vid inställd tid-
punkt aktuell beredare och motsvarande varmvattenled-
ningar upp till en temperatur på 70 °C. Härvid höjs aktuellt 
beredarbörvärde automatiskt till 70 °C (med 5 K–hysteres). 
Motsvarande VVCpump kopplas in.

 – Funktionen avslutas automatiskt när beredargivaren för 
mer än 60 minuter mäter en temperatur på  60 °C eller 
efter 90 minuter (för att förhindra att funktionen hakar 
upp sig vid samtidig tappning).

Grundinställningen = FRÅN betyder: 
Inget legionellaskydd (risk för skållning).

Från, Må, Ti, On, 
To, Fr, Lö, Sö, 
Må-Sö

Från

 Legionella sanering 
start

 – När inställt klockslag nått startar legionellaskyddet auto-
matiskt.

 > Bestäm gemensamt med användaren en gynnsam tid för 
legionellaskyddet så att skållning undviks.

00:00 ... 23:50 4:00

7.13 inställbara parametrar i menyn C4 (fortsättning)

7.3 
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7.4.4 Meny C5

a
 Fara!

Risk för brännskador pga. hett vatten!
Vid tappningsställena för varmvatten finns 
risk för skållning vid temperaturer över 
60 °C. Småbarn eller äldre personer kan 
skadas redan vid lägre temperaturer.

 > Välj börtemperaturen och max. tempera-
turen så att inge kan skadas. 

I menyn C5 kan  beredarens maxtemperaturer ställas in. 
 > Ställ in maxvärdet så högt som möjligt för hög solvärme-

energi.
För att å ena sidan uppnå högsta möjliga energi från solvär-
men och å andra sidan för att få till stånd ett förkalknings-
skydd kan för solvärmetemperaturen en maxbegränsning 
ställas in. När den inställda maxtemperaturen överskrids 
frånkopplas solvärmepumpen.

i
 Den inställda maxtemperaturen får inte över-

skrida beredarens högsta tillåtna beredarvatten-
temperatur!

Solvärmetank 1 C5

Parameter

Max. temperatur  90 °C

Inkoppl.diff 7 K
Urkoppl.diff 3 K

>Välj temperatur
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Inställbara 
 parametrar

Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriksinställning

Max. temperatur

 – För att uppnå möjligast hög energi från solvärmen men sam-
tidigt kunna garantera ett förkalkningsskydd kan en maxbe-
gränsning för solvärmetemperaturen ställas in.

 – För beredaren 1 används givaren "beredartemp.uppe" SP1 om 
denna finns ansluten till aktuell beredare. I annat fall används 
automatiskt givaren "beredartemp.Nere" SP2. För den andra 
beredaren (simbassäng) används SP3.

 – När den inställda maxtemperaturen överskrids frånkopplas 
solvärmepumpen.

 – Solvärmeladdningen aktiveras först igen när temperaturen i 
den aktiva givaren sjunkit 1,5 K under maxtemperaturen.

 – Maxtemperaturen kan ställas in separat för varje beredare.
 – Den inställda maxtemperaturen får inte överskrida bereda-

rens maximalt tillåtna vattentemperatur!

20 – 99 °C 90 °C

Inkoppl.diff

 – framgår av jämförelsen mellan solarpanelens temperatur och 
solvärmeberedarens undre temperatur. 

 – För att kunna ladda beredaren till börvärdet kopplas solvär-
mekretspumpen in när förvalt värde överskrids, dvs. inkopp-
lingsdifferensen.

 – Anmärkning: Gäller inte i kombination med en solvärmesta-
tion VPM S eller VMS.

2 - 25 K 12 K

Urkoppl.diff

 – När differensen mellan solarpaneltemperaturen och under 
beredartemperaturen sjunker under frånkopplingsdifferensen 
frånkopplar solvärmepumpen.

 – Obs!: Frånkopplingsdifferensen måste vara minst 1 K mindre 
än inställd inkopplingsdifferens. På så vis ändras även värdet 
för inkopplingsdifferensen automatiskt när 1 K underskrids!

 – Anmärkning: Gäller inte i kombination med en solvärmesta-
tion VPM S eller VMS.

1 – 20 K 5 K

Leading Cylinder  – I anläggningar med fler än en solvärmeladdad beredare lad-
das styrberedaren med prioritet. 

 – Beredaren 1 är beredaren med SP1/SP2
 – Beredaren 2 är beredaren med SP3

1-2 - 2-1 1-2

7.14 Inställbara parametrar i menyn C5

7.4 
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7.4.5 Meny C6

I menyn C6 ges  information om solvärmekretsarna och kan 
 inställningar för solvärmekretsarna göras

i
 Menyn saknas vid kombination med en solvär-

mestation VPM S eller VMS.

Solvärmekrets 1 C6

Information

Collector sensor 25 °C

Collector sensor Från

Driftstid solv.pump 0 Tim

Information Möjliga indikeringar

Collector sensor - Indikering av momentan registrerad temperatur

Collector sensor - TILL eller FRÅN

Driftstid solv.pump - anges i timmar utgående från idriftsättning eller senaste återställning

7.15 Visad information för solvärmekretsar
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Inställbara 
 parametrar

Förklaring
Inställnings-
område

Fabriksinställning

Driftstid solv.pump 
Återställ?

 – Återställer solvärmepumpens gångtid till 0 h NEJ/Ja NEJ

Tidsprop. reglering

 – används för att hålla solvärmekretsen möjligast länge vid 
inkopplingsvärdet och sålunda i drift. 

 – Pumpen till- och frånkopplas periodvis beroende på differensen 
mellan solarpanel- och beredartemperatur nere.

 – När inkopplingsdifferensen nås startas funktionen med 30 % av 
inkopplingstiden, dvs. pumpen kopplas in för 18 s och är sedan 
frånkopplad i 42 s.

 – Om temperaturdifferensen ökar, ökar även inkopplingstiden 
(t.ex. på i 45 sekunder och av i 15 sekunder). Om temperaturdif-
ferensen minskar, minskar även inkopplingstiden (t.ex. på i 20 
sekunder och av i 40 sekunder). Perioden varar alltid i en minut.

 – Anmärkning: Gäller inte i kombination med en solvärmestation 
VPM S eller VMS.

TILL/Från Från

Frostskydds-
funktion

Solvärmekretsarnas frostskyddsfunktion är pga lagliga bestämmel-
ser endast relevant för Spanien. Under här inställd temperatur 
sätts solarpanelpumpen i drift
Inställningsområde: FRÅN, -10..5 °C
Standard : FRÅN.

TILL/Från Från

Min. temperatur
(Fastbränslepanna, 
Solvärmekrets)

 – varje solvärmekrets eller fastbränslepanna är inställbar (för 
hydraulscheman med fastbränslepanna, dvs. hydraulscheman 2, 
4, 6, 8 och 9) 

 – Hänvisning: Först efter det solarpanelgivaren har ett värde 
>mintemperatur utlöses delta-T regleringen.

 – Anmärkning: Gäller inte i kombination med en solvärmestation 
VPM S eller VMS.

0 – 99 °C 0 °C

7.16 Inställbara parametrar för solvärmekretsar
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7.4.6 Meny C7

Ställ i menyn C7 in globala parametrar som säkerställer en 
optimal drift av värmeanläggningen.

Totalt system C7

Parameter

Max förurkoppling  15 min

Frostskyddfördröj. 1 Tim
Kontinuerlig värme Från
Övertemperatur  0 K

> Ställ in max. intervall

Inställbara 
 parametrar

Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriksinställning

 Max förurkoppling  – Max. förurkoppling undviker en onödig uppvärmning av vär-
meanläggningen omedelbart före en fastslagen sänkningstid-
punkt. 

 – Regleringen beräknar den faktiska tiden beroende på ute-
temperaturen. 

 > Ställ in maxtiden enligt användarens önskemål. 
 – När utetemperaturen är −20 °C sker ingen förurkoppling.
 – När utetemperaturen är +20 °C gäller inställd max. förur-

koppling. 
 – Vid utetemperaturer mellan  -20 °C ... +20 °C beräknar regula-

torn ett värde som motsvarar ett lineärt förlopp mellan 
-20 °C ... +20 °C.

0 ... 120 min 15 min

 Frostskyddfördröj.  – Frostskyddsfunktionen säkerställer i alla driftsätt FRÅN, Eco 
(utanför programmerade tidsintervaller) frostskyddet i värme-
anläggningen globalt för alla anslutna värmekretsar.

 – När utetemperaturen sjunker under 3 °C regleras börvärdet 
för rumstemperatur till den inställda sänkningstemperaturen. 
Värmekretspumpen kopplas in.

 – När en fördröjningstid ställs in kopplas inte frostskyddsfunk-
tionen in under denna period 
(inställningsintervall 0 - 23 h).

 – När den uppmätta rumstemperaturen är lägre än den 
inställda sänkningstemperaturen aktiveras frostskyddet (obe-
roende av utetemperaturen).

0 ... 23 h 1 h

7.17 Inställbara parametrar i menyn C7
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Inställbara 
 parametrar

Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

 Kontinuerlig värme  – Utetemperatur från vilken en kontinuerlig uppvärmning 
sker i den värmekrets som samordnats rumsbörtemperatu-
ren/värmekurvan utanför programmerade tidsintervaller. 

 – En nattsänkning eller en total frånkoppling uppstår inte 
längre när den inställda temperaturen uppnås eller under-
skrids.

FRÅN
-25 ... 10 °C

FRÅN

 Övertemperatur  – globalt för alla shuntkretsar:
 – möjliggör att i shuntkretsar med fast inblandning under 

uppvärmningsdrift på morgonen shuntbörvärdet (även vid 
alstringstemperatur i börvärde) kan uppnås även om en 
fast inblandning kraftigt sänker shuntkretstemperaturen,

 – möjliggör ett optimalt reglerområde för shuntens drift, (en 
stabil drift är endast möjlig när shunten bara når anslag 
ibland. på så vis blir reglerkvaliteten bättre.)

 – Därför kan för alla shuntkretsar en gemensam pannöver-
temperatur ställas in. Pannövertemperaturen ökar det aktu-
ella värmekretsbörvärdet med inställt värde.

0 ... 15 K 0 K

7.17 Inställbara parametrar i menyn C7 (fortsättning)
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7.4.7 Meny C8

Val av värmekälla C8

Parameter

Kopplingshysteres. 8 K

Min. temperatur 15 °C

VVB starteffekt 1

> Välj temperatur

Inställbara 
parametrar Beskrivning

Inställnings-
område

Fabriks-
inställning

Kopplings-
hysteres

endast för stegade pannor eller kaskader (stegade eller modulerande)
Pannan eller kaskaden: 

 – kopplas in, när ackumulatortemperaturen är 1/3 av hysteresen under 
beräknat framledningsbörvärde 

 – kopplas ur, när ackumulatortemperaturen är 2/3 över beräknat framled-
ningsbörvärde

För liten hysteres kan leda till att värmeapparaterna ständigt startar/stoppar.

1..20 K 8 K

Min. tempera-
tur

skyddar pannan t.ex. mot korrosion 
Korrosion kan förväntas t.ex. när pannan på grund av för stor vattenvolym 
 permanent drivs inom kondensområdet

15 ... 65 °C 15 °C

VVB start-
effekt

endast vid kaskader
Syftet för denna funktion är att ackumulatorladdeffekten snabbt ställs till förfo-
gande.
Bestämmer antalet pannsteg eller värmealstrare för start av ackumulator-
laddning

1 ... Antal 
apparater

1

7.5 Tab. 7.18 inställbara parametrar i menyn C8

Val av värmekälla C8

Kaskadparameter

Inkoppl.fördröj. 5 min

Inkoppl.fördröj. 5 min

> Ställ in tidsfördröjn.

Information Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriks-
inställning

Inkoppl.fördröj.
Inkoppl.fördröj.

endast vid kaskader
vid inkopplingsfördröjning: väntetiden efter inkoppling av ett steg eller en 
apparat tills nästa steg kopplas in 
vid urkopplingsfördröjning: väntetiden efter urkoppling av ett steg eller en 
apparat tills nästa steg kopplas ur
längre väntetider ger systemet mer tid för stabilisering
Om väntetiden är för kort leder det till en över- eller undersvängning av 
framledningstemperaturen och till en kontinuerlig in/urkoppling av appara-
terna i kaskaden.

1 ... 90 min 5 min

7.18 Inställbara parametrar i menyn C8 (fortsättning)
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Val av värmekälla C8

Information

Börvärde anläggning 90 °C

Ärvärde shunt 30 °C

Status         Värmedrift

Pannföljd 1 2 3 4

Information Beskrivning

 Börvärde anlägg-
ning

indikerar anläggningens aktuella börvärde

 Ärvärde shunt indikerar temperaturen för givaren VF1 (i hydraulväxeln)

Status indikerar värmeanläggningens momentana status (t.ex. Status Värmedrift)

Pannföljd endast vid kaskader
indikerar aktuella ordningsföljden för värmeapparaternas inkoppling

7.19 Information i menyn C8
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7.4.8 Menyn C9:  Ställa in specialfunktioner

Specialfunktion  teleSWITCH

Om på värmeanläggningen en telefonfjärrkontakt (potenti-
alfri kontaktingång) anslutits, kan via en i handeln förekom-
mande telefonfjärrbrytare driftsättet för anslutna värme-
kretsar och VVCpumpen omkoppling ske med telefonen 
från vilken ort som helst.

Specialfunktion C9

teleSWITCH

VK1 :Energispar.

VK2 :Energispar.

VK3 :Energispar.

VVB : Från

> Välj utförande

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

 teleSWITCH Driftsätt för telefonfjärrkontakten för HK1 ... HK15 Ingen, Värme, Från, 
Auto, Eco, Energispar.

Energispar.

teleSWITCH beredare Driftsätt för beredarens telefonfjärrkontakt Ingen, Till, Från, Auto FRÅN

7.20 Inställbara parametrar i menyn C9

Driftsätt Telefonfjärrkopplingens inverkan

Ingen Telefonkontakten har ingen inverkan

Värme, Auto, Eco, 
Energispar., Till, Från

Med sluten telefonkontakt kopplar tele-
fonfjärrkopplingen om från aktivt drift-
sätt till inställt driftsätt.

7.21 Inverkan på inställt driftsätt
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Specialfunktion  Golvtorkning

Specialfunktion C9

Golvtorkning

Dag Temp.

VK2  0 0 °C

> Start Ställ in dag

 > Aktivera funktionen golvtorkning för att enligt byggföre-
skrifterna torka golvmassan med värme.

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

VK2 ... VK15 Tidsschema för aktuell värmekrets 0-29 0

7.22 Inställbara parametrar golvtorkning

När golvtorkningen är aktiverad fungerar inga andra drift-
sätt.
Värmeapparaten reglerar värmekretsens framledningstem-
peratur oberoende av utetemperatur enligt ett förinställt 
program.
Framledningens börtemperatur på startdagen 1: 25 °C

Dagar efter att 
funktionen 
 startat

Börvärde för framledningstemperatur 
för denna dag [°C]

1 25

2 30

3 35

4 40

5 45

6-12 45

13 40

14 35

15 30

16 25

17-23 10 (frostskyddsfunktion, pump i drift)

24 30

25 35

26 40

27 45

28 35

29 25

7.23 Temperaturprofil för golvtorkning

Regulatorn visar i menyn C9 golvtorkningens driftfunktion 
med aktuell dag och tillhörande framledningens börtempe-
ratur.
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Starta golvtorkningen så här
 > Mata in för aktuell värmekrets in startdagen Dag för 

golvtorkning. 
När funktionen startas, sparar värmeapparaten den aktuella 
starttiden. Dagen ändras alltid exakt vid detta klockslag.
Parametern Temp. bestäms med en internt förvald tempe-
raturprofil. Parametern Temp. kan inte ställas in manuellt.
I regulatorns grundindikering visas istället för aktuell vär-
mekrets driftsättet golvtorkning.

On 02.12.09 15:43 -3 °C

VK1 Värme 22.0 °C

VK2 Golvtorkning

VK3 Eco 18.0 °C

VVB Auto 60.0 °C

VRS 620

Avsluta golvtorkning
Funktionen avslutas: 
 – automatiskt när den sista dagen i temperaturprofilen 

nåtts (dag = 29) 
eller
 – om i menyn C9 för aktuell värmekrets startdagen sätt till 

0 (dag = 0).



Manövrering av regulatorn

Installationsanvisning för regulator auroMATIC 620 0020098118_00 107

7

7.4.9 Meny C11:   Inställning av servicedata och 
åtkomstkod

  Inställning av servicedata

Service C11

Telefon  :

Service  01 . 10 . 10

Temp. feldetektion

efter   Från

> Ställ in nummer

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

 Telefon  > Ange ditt telefonnummer
När datum för nästa service uppnåtts visas telefonnumret 
i grundindikerings 2:a rad.

 > Varje siffra i telefonnumret skall ställas in separat. 17 
siffror kan matas in.

0 ... 9, –, 
tomslag 
(17siffrig)

–

 Service Värmeanläggningen måste regelbundet underhållas.
 > Ställ sedan in månad, dag och år för nästa service.

När datum för nästa service uppnåtts, visas service i 
grundindikeringens 2:a rad.

Dag: 
1 ... max. 31 (alltef-
ter månad)
Månad: 
1 ... 12
År: 
00 ... 99

01.01.01

 Temp. feldetektion 
efter

Om för angiven tidsperiod framledningstemperaturen är 
20% under beräknat framledningsbörvärde ges ett fel-
meddelande ut för berörd värmekrets.
När en tidsperiod ställs in, aktiveras temperaturens feli-
dentifiering.

FRÅN, 0 ... 12 h FRÅN

7.24 Inställbara parametrar i menyn C11
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  Inställning av åtkomstkod

b
 OBS!

Sakskador till följd av felinställda anlägg-
ningsparametrar!
Efter värmeanläggningens första driftstart 
är standardkoden 1000 inställd. Denna 
standardkod visas i menyn  8 och är även 
tillgänglig för användaren. 

 > Mata i menyn C11 in en åtkomstkod för 
att utesluta att användaren skall kunna 
ändra anläggningsparametrar. 

 > Anteckna inställd åtkomstkod som 
senare krävs för frigivning av installa-
törsnivån.

Kodnivå C11
aktiverad

Kodnummer:

1 2 3 4

Acceptera  NEJ
> välj

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

Kodnummer Åtkomstkod för installatörsnivån
 – Installatörsnivån är skyddad mot obehörig åtkomst och 

utlöses först efter korrekt inmatning av åtkomstkoden 
för 60 minuter.

 – Åtkomstkoden består av fyra siffror som kan ställas in 
oberoende av varandra.

0000 ... 9999 1 0 0 0

Acceptera  – Skall åtkomstkoden sparas? JA/NEJ NEJ

7.25 Åtkomstkod

i
 Om nytt kodnummer sparas (Acceptera = JA) 

kan installatörsnivån endast friges med den nya 
koden.

 > Mata in en ny åtkomstkod.
 > Anteckna åtkomstkoden.
 > Sätt parametern acceptera på JA.

Den nya åtkomstkoden sparas.  

i
 Om du glömt åtkomstkoden kan du:

– återställa standardkoden 1000 med 
 reglerreset eller 
– läsa ut åtkomstkoden med vrDIALOG 810.
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7.4.10 Meny C12: inställning av 
temperaturkorrektion och displaykontrast

I menyn C12 optimeras indikeringen av temperaturvärden 
och displaykontrast.

Verktyg C12

 

Temperaturkorrektion

Utetemperatur  0.0 K

Ärvärde rum 0.0 K

Display kontrast 11

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

 Utetemperatur Korrektionsvärde för uppmätt utetemperatur -5.0 ... +5.0 K 0.0 K
  Ärvärde rum Korrektionsvärde för uppmätt rumstemperatur -3.0 ... +3.0 K 0.0 K

  Display kontrast inställbar kontrast för bättre läsbarhet 0 ... 15 11

7.26 Inställbara parametrar i menyn C12

När pga installationsorten en konstant differens består mel-
lan indikerad och faktiskt uppmätt temperatur kan denna 
avvikelse kompenseras med hjälp av korrektionsvärdet.
Exempel utetemperatur: 
regulatorn indikerar en utetemperatur: +5 °C; 
uppmätt utetemperatur: +7 °C; 

 > Ställ in ett korrektionsvärde +2.0 K.
 > Förfar vid avvikelser mellan faktiskt uppmätt och indike-

rad rumstemperatur på motsvarande sätt.

7.4.11 Meny C15:  Kontrollera programversionen

Menyn C15 är en informationsmeny i vilken programversio-
nen för I/O-kortet och användargränssnittet indikeras. 
Inmatning är inte möjlig. Versionsnummer identifieras och 
indikeras automatiskt vid första driftstart.

Mjukvaruversion C15

I/O kort 2 4.23

Anv. interface 1 4.27

Till menyn C15 kopplas installationsassistentens menyer A1 
till A7.
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7.5 Parametrar i  installationsassistenten

Installationsassistentens menyer A1 ... A7 hittas på installa-
törsnivån bakom menyn C15 och kan efter första driftstart 
när som helst hämtas.

 > Kontrollera noggrant installationsassistentens menyer
A1 ... A7.

7.5.1 Meny A1: inställning av språk

I denna meny ställs språket för menytexterna in.

Installationsassistent A1

Språkval

  Språk  SE svenska

> Välj språk

 > Ställ in språket. 
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7.5.2 Meny A2:   Val av hydraulschema

I denna meny väljs hydraulschemat.

Installationsassistent A2

System konfiguration

Hydraulisk koppling  1

Specialutgång
Leg.
pu

Utökad log för sol TILL

>välj

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

Hydraulisk koppling Här väljs erforderligt hydraulschema. 1 - 9 1

Specialutgång Detta är en kopplingskontakt för 230V som kan använ-
das antingen för uppladdning av beredaren med el-
patron resp. eluppvärmning eller som kopplingskontakt 
för legionellaskyddet.

Leg.pu/
Elp. 

Leg.pu

Utökad log för sol Vid aktivering (AN) används för bestämning av solvär-
meenergin temperaturdifferensen mellan givaren SP3 
och UTBYTET. SP3 måste vara installerad på solvärme-
kretsens förlöp nära beredaren och kan inte användas 
för laddning av en annan solvärmeberedare.
Den utökade solvärmeupptagningen utgår i kombina-
tion med solvärmestationerna VPM S och VMS

FRÅN, TILL FRÅN

7.27 Inställbara parametrar i menyn A3
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7.5.3 Meny A3: Konfigurering av solvärmepump

I denna meny konfigureras solvärmepumpen.

Installationsassistent A3

System konfiguration

Flödesmängd

liter/minut  3,5

Solvärmep. Motion Från

Solvärmekretsskydd 130 °C

Land Sverige

>Ställ in värde

i 
 Inställning av solvärmepumpens flöde beskrivs i 

anvisningen för idriftsättning av systemet 
auroTHERM och i solvärmestationens installa-
tionsanvisning.

i
 När regulatorn är sammankopplad med en sol-

värmestation VPM S eller VMS eller en volymflö-
desmätare är ansluten till ingången VOL, över-
förs solvärmeenergins värde direkt till regula-
torn.
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Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

Flödesmängd  – Flödet måste ställas in korrekt så att solvärmeupp-
tagningen kan mätas korrekt.

 – Inställningen av flödet beror på inställningen av sol-
värmepumpen. 

 – En felaktig inställning leder till att solvärmeupptag-
ningen felberäknas.

0 - 165 0

Solvärmep. Motion  – Beroende av konstruktionen kan vid ett flertal solar-
paneler en tidsfördröjning uppstå när mätvärdet för 
temperaturen registreras,  som dock kan avkortas 
med solvärmepumpsmotionen. 

 – solarpaneltemperaturens mätvärde vid aktiverad 
solvärmepumpsmotion: 
När temperaturen på solarpanelgivaren är > 25 °C 
och stigit med 2 K/timme inkopplas solvärmepum-
pen för 15 s (solvärmepumpsmotion). 
På så vis transporteras den uppvärmda solvärme-
vätskan snabbare till mätstället. 

 – När temperaturskillnaden mellan solfångare och 
beredare överskrider den inställda inkopplingsdiffe-
rensen, går solvärmepumpen tills beredaren är upp-
värmd (differensreglering). 

 – När två solvärmekretsar är anslutna, gäller aktive-
ringen av solvärmepumpsmotionen för båda solvär-
mekretsarna. 

 – Funktionen utförs separat för alla solarpanelfält.

FRÅN, TILL TILL

Solvärmekretsskydd  – När solvärmeenergin överskrider det aktuella vär-
mebehovet (t.ex. alla beredare är laddade), kan tem-
peraturen i solarpanelfältet stiga kraftigt.

 – När solarpanelgivarens skyddstemperatur över-
skrids, frånkopplas solvärmepumpen för att skydda 
solvärmekretsen (pump, ventiler etc.) mot överhett-
ning. 

 – Efter avkylning kopplas pumpen åter in. Denna funk-
tion utförs separat för varje solarpanelfält. I kombi-
nation med VPM S och VMS släcks inställningspara-
metern. Solvärmestationerna har en egen skydds-
funktion som alltid är aktiv.

FRÅN, 110 - 150 °C 130 °C

Land  – Urvalslista med länder för solkalendern Urvalslista med 
länder

7.28 Inställbara parametrar i menyn A3
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7.5.4 Meny A4: Konfigurering av värmeapparater

I menyn A4 konfigureras värmeanläggningen.
Om den automatiska systemkonfigurationen inte automa-
tiskt identifierar
 – anslutna värmealstarare och
 – antalet steg i en kaskadanläggning 

ställ dessa parametrar in i menyn A4.

Installationsassistent A4

System konfiguration

Antal apparater  1

Apparaterna är steglös

> välj

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

 Antal apparater  – Antal värmeapparater (kan ställas in om ingen buss-
kopplare eller direkt ansluten eBUS-värmeapparat 
identifierats)

1 eller 2 1

Apparaterna är  – Värmeapparaterna är (endast om värmeapparater 
identifierats som styrs i steg: t.ex. via en VR 31 eller 
eBUS-värmeapparat)

enstegs eller 
tvåstegs

enstegs

7.29 Inställbara parametrar i menyn A4
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7.5.5 Meny A5: ställ in prioritet och 
kaskadparametrar

I menyn A5 bestäms om varmvattenberedningen eller 
värme skall prioriteras.

Installationsassistent A5

System konfiguration

Prioritering  NEJ

> välj

Inställbara parametrar Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriks-
inställning

  Prioritering Prioritet fungerar som en delad prioritet för en enskild värmeapparat. 
Beredaren är hydrauliskt kopplad direkt till värmeapparaten. 
Vid en enskild värmeapparat kan beredaren även hydrauliskt kopplas 
till värmeapparaten. Beredarladdningen har prioritet mot värmedrif-
ten, värmekretsarnas behov kan under denna tid inte täckas. Under 
beredarladdningen aktiveras den interna 3vägsventilen resp. värmeap-
paratens laddpump. Denna parameter visas endast om ingen kaskad 
identifierats och valt hydraulschema tillåter en prioritetskoppling.

JA/NEJ NEJ

Avstängningsventil I pannor med stor vattenvolym behövs inte en hydraulisk koppling. Vid 
kaskader åtskiljs med en spärrventil de pannor som inte är aktiva. 
Ventilen är ansluten till pannelektroniken på pannpumpen. Ledarpan-
nans ventil aktiveras alltid i detta fall, då annars värmemottagnings-
pumparna fungerar mot ventilerna.

JA/NEJ NEJ

Delad prioritering Ställs på JA när i en kaskad beredaren är hydrauliskt direkt ansluten 
till sista värmeapparaten i kaskaden och inte till ackumulatorn bakom 
den hydrauliska kopplingen. Apparaten "åtskiljs" under beredarladd-
ningen från kaskaden och laddar beredaren under den tid kaskadens 
övriga apparater fortsätter att betjäna värmekretsarna. Under bere-
darladdningen aktiveras den interna 3vägsventilen resp. värmeappara-
tens laddpump. Denna parameter visas endast vid en kaskad och när 
valt hydraulschema tillåter en delad prioritet.

JA/NEJ NEJ

Pannsekvensskifte När flera likartade värmeapparater är kaskadkopplade skall apparater-
nas drifttid fördelas lika med denna funktion. Regulatorn summerar 
tiden under vilken varje värmeapparat aktiveras (aktiveringstimmar). 
Vid midnatt varje dag kontrollerar regulatorn om aktiveringstimmar-
nas differens är > 100 och sorterar i detta fall om värmeapparaterna.

TILL/
FRÅN

FRÅN

7.30 Inställbara parametrar i menyn A5

 > Ställ in parametrarna så att de motsvarar värmeanlägg-
ningen. 

Vid kaskader visar displayen följande parametrar:

Installationsassistent A5

System konfiguration

Avstängningsventil  NEJ

Delad prioritering NEJ

Pannsekvensskifte Från

> välj
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7.5.6 Meny A6: Inställning av användningssätt

I menyn A6 kan alla anslutna värmekretsar konfigureras för 
aktuell användning.

Installationsassistent A6

System konfiguration

VK1 Pannkrets

VK2 Shuntkrets

VVB VBB laddkrets

> välj

Inställbara parametrar Beskrivning Inställningsområde Fabriksinställning

VK1  –    Användningssätt för VK1 Pannkrets, avaktiverad Pannkrets
VK2 ... VK15  – Användningssätt för VK2 ... 

VK15
Pannkrets resp. Shuntkrets/Fast 
värde/Returförhöjning/
VBB laddkrets/avaktiverad

Shuntkrets

VVB  – Användningssätt för beredare VBB laddkrets, avaktiverad VBB laddkrets

7.31 Inställbara parametrar i menyn A6

Beroende på värmekretsarnas användningssätt visas i 
menyerna endast värdena och parametrarna som är av 
betydelse för valda värmekretsar.
Följande inställning för shuntkretsar är möjliga: 
 – Shuntkrets: 

golvvärme- eller radiatorkrets som shuntkrets, 
 – Konstantvärde: 

shuntkretsen regleras till ett konstantvärde, 
 – Returförhöjning: 

som skydd mot korrosion i värmepannan till följd av att 
daggpunkten under en längre underskrida (vid konven-
tionella värmealstrare och anläggningar med stor vatten-
volym),

 – Beredarladdkrets: 
Reglering av en extra dricksvattenberedare

 – avaktiverad: 
när denna krets inte används.
 – släcks kretsens parametrar
 – för den avaktiverade kretsen bestäms inte framled-

ningstemperaturen.
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7.5.7 Meny A7: Välj och kontrollera givareerna 
och ventilerna

I menyn A7 kan för valda komponenter ställdonen och giva-
rarna testas och solvärmekretsens pump aktiveras.

Installationsassistent A7

Komponent  VRS 620

Utgångar Från

Ingångar VF1 60 °C

Val av värmekälla Från

Avluftn. solvärme 0 min

> välj

Inställbara 
 parametrar

Beskrivning Inställningsområde
Fabriks-
inställning

 Komponent  > Välj en ansluten komponent och utför för denna ett ställdons-/
givartest. 

 – visar vald komponent

VRS 620
VR 60, VR 31, VIH-RL, 
VPM S, VMS, VM W ... 
(alltefter ansluten 
 komponent)

VRS 620

 Utgångar
 – Öppna och stäng ventilerna 
 – Status inte inställbar
 > Aktivera direkt vald komponents ställdon för att t.ex.:

 –
köra en shunt i riktning mot ÖPPNA och kontrollera att 
shunten är ansluten i korrekt riktning, 

 – aktivera en pump och kontrollera att pumpen startar... 
Endast det aktiverade ställdonet är aktivt, alla andra ställdon är 
"frånkopplade"

FRÅN, LP/UV1, ZP, VK1-P, 
VK2 PÅ, VK2 AV, VK2-P, 
VK3 PÅ, VK3 AV, VK3-P, 
KP/AV, C1/C2 ... 
(beroende på selekterad 
komponent)

FRÅN

 Ingångar
 – indikerar till höger om selekterad givare uppmätt mätvärde
 – Mätvärden är inte inställbara
 > Läs av mätvärdena för vald komponents givare och kontrollera 

om givaren ger förväntat värde (temperatur, tryck, flöde etc.).

VF1, VF2, VF3, TR, SP, AF 
... 
(beroende på selekterad 
komponent)
 

SP1

 Val av värme-
källa  – Val av värmealstrare

 > Ta de enskilda värmeaggregaten i kaskaden i drift och kontrol-
lera att komponenternas ledningsdragning fungerar.

FRÅN, WE 1 - 6
FRÅN

Avluftn. Sol-
värme  – Här kan solvärmekretsens pump aktiveras för en inställd period 

för att utföra avluftning oberoende av regulatorn.
 – Anvisning: I kombination med VPM S och VMS understöds inte 

denna funktion, då båda solvärmestationerna kör en kontinuer-
lig avluftning.

0 min - 600 min
0 min

7.32 Inställbara parametrar i menyn A7
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7.6  Lämna installatörsnivån

Efter ca 60 minuter spärras installatörsnivån automatiskt. 
När som helst kan anläggningsspecifika parametrarna visas 
på installatörsnivån.

7.7  Servicefunktioner 

7.7.1  Hanteringsprocess för servicefunktioner

Servicefunktionerna är reserverade för installatören och 
sotaren. 
Servicefunktionerna kan när som helst öppnas på alla dis-
player.
När servicefunktionerna hämtas måste de genomlöpa en 
lineär manöverprocess:

 > Aktivera sotarfunktionen 
genom att en gång samtidigt 
trycka ställknapparna  och 

 > Aktivera manuell drift genom 
att en gång samtidigt trycka 
ställknapparna  och 

 > Avsluta servicefunktionerna 
genom att en gång samtidigt 
trycka ställknapparna  och 

7.7.2  Sotarfunktion

Sotarfunktionen krävs för emissionsmätning. 

On 02.12.09 15:43 -3 °C

"Sotare"funktion

aktiverat

Val av värmekälla 1

i
 Val av värmealstrare (presenteras i grått) är 

endast möjlig i samband med stegande värme-
apparater.

i
 Hur sotarfunktionen aktiveras och avslutas 

beskrivs i Manöverprocess för service-
funktioner.

 > Aktivera sotardriften genom att aktivera sotar funktionen. 
 > Följ manöverprocessen för servicefunktioner 

(¬ kap. 7.7.1)

Anläggningen tas i drift för en period om 20 minuter obero-
ende av tidsprogram och utetemperatur.

Beroende på värmealstrare aktiveras värmeapparaterna.
Vid modulerande värmealstrare frånkopplas alla anslutna 
värmeapparater från regulatorn och måste direkt på värme-
apparaten tas i drift (med brytaren för sotardrift).

 > Beakta värmeapparaternas anvisningar.

Vid stegade värmeapparater aktiveras värmealstrarna via 
regulatorn steg 1/steg 2 eller VR 31. 
När flera värmealstrare anslutits kan på displayen värme-
alstrarna väljas. 

 > Ta alla anslutna värmeapparater i tur och ordning i drift. 

Under sotardrift tar regulatorn automatiskt anslutna 
värme kretsar i drift. Regulatorn startar med värmekretsen 
som har den högsta maxtemperaturen. Alltefter värmeupp-
tagning inkopplas nästa värmekrets. Inkopplingskriteriet är 
framledningstemperaturen.
När framledningstemperaturen är endast 10 K lägre än pan-
nans maxtemperatur kopplas nästa värmekrets in för att 
säkerställa värmeupptagningen.

7.7.3  Manuell drift

Manuell drift krävs för anläggningens funktionskontroll.

On 02.12.09 15:43 -3 °C

Manuell körning

aktiverat

i
 Hur den manuella driften aktiveras och avslutas 

beskrivs i Manöverprocess för service-
funktioner.

I denna funktion aktiveras systemets alla pumpan och 
 värmeapparater. Shuntarna förblir i senaste läget.
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7.8  Aktivering av specialfunktioner

Specialfunktioner hämtas ur grundindikeringen. 

On 02.12.09 15:43 -3 °C

 

VK1 Värme 22.0 °C

Etage1 Eco 18.0 °C

VVB Auto 60.0 °C

Solvärme Auto

VRS 620

Tre specialfunktioner 
 – Sparfunktion
 – Partyfunktion
 – Engångsberedarladdning

anordnade i menyföljd.

 > Tryck (en till tre gånger) vänstra 
ställknappen  , tills önskad 
 specialfunktion visas.

 Sparfunktion
När menyn visas är sparfunktionen aktiverad.

On 02.12.09 15:43 -3 °C

 

Sparfunktion aktiverad

till  18:30

VRS 620

Inställbara 
 parametrar

Beskrivning
Inställnings-
område

Fabriks-
inställning

Sparfunktion 
 aktiverad

Med sparfunktionen kan värmeanläggningen för ett förvalt klock-
slag regleras till sänkningstemperaturen. 
Påverkar endast värme- resp. varmvattenberedarkretsarna för vilka 
driftsättet Auto eller ECO ställts in.

– –

till klockslaget när sparfunktionen skall sluta 
 > Mata in klockslaget när sparfunktionen skall sluta.

nästa fulla 
 timmen

aktuellt klock-
slag utjämnat 
till 10 min

7.33 Sparfunktion
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När det inställda klockslaget nåtts avslutas sparfunktionen 
automatiskt och regulatorn växlar till grundindikeringen. 

Avbryta sparfunktionen
 > Tryck tre gånger på vänster ställknapp  .

Regulatorn avslutar sparfunktionen och kopplar om till 
grundindikeringen.

 Partyfunktion:

On 02.12.09 15:43 -3 °C

Rumstemperatur 21 °C

 

Partyfunktion aktiverad

VRS 620

När menyn visas är partyfunktionen aktiverad.
 – inställning är inte möjlig

värme- och varmvattentiderna går ut över nästa frånkopp-
lingstidpunkt till nästa värmestart, dvs värmens egentliga 
tidsinställningar upphävs helt kort. 
Partyfunktionen påverkar endast värmekretsarna resp. 
varmvattenberedarkretsarna för vilka driftsättet Auto eller 
ECO ställts in.

 > Kontrollera att driftsättet Auto eller Eco ställts in för 
värmekretsen och varmvattenberedaren.

Är fallet inte så ställ in driftsättet Auto eller Eco 
(¬ kap. 7.3.1).

När sista värmekretsen återstartar uppvärmningen (skifte 
från sänkning till värme) avslutas partyfunktionen automa-
tiskt och regulatorn kopplar om till grundindikeringen.

Avbryta partyfunktionen
 > Tryck två gånger vänstra ställknappen  .

Regulatorn avslutar partyfunktionen och kopplar om till 
grundindikeringen.

 Engångsberedarladdning

On 02.12.09 15:43 -3 °C

Rumstemperatur 21 °C

 

Engångs VBB laddning

aktiverat

VRS 620

När menyn visas är engångsberedarladdningen aktiverad.
 – möjliggör engångsuppladdning av varmvattenberedaren 

oberoende av aktuellt tidsprogram
 – inställning är inte möjlig

När beredarens vattenvolym uppvärmts till inställ varmvat-
tentemperatur avslutas funktionen automatiskt och regula-
torn kopplar om till grundindikeringen. 

i
 Installatören bestämmer varmvattentemperatu-

ren vid värmeanläggningens idriftsättning.

Avbryta engångsberedarladdningen
 > Tryck en gång vänstra ställknappen  .

Regulatorn avslutar engångsberedarladdningen och kopp-
lar om till grundindikeringen.
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8  Överlämnande till ägaren

Regulatorns användare måste upplysas om regulatorns 
hantering och funktion.

 > Överlämna åt användaren alla anvisningar och dokument 
som hör till apparaten för korrekt förvaring.

 > Gå igenom bruksanvisningen med användaren och 
besvara eventuella frågor.

 > Hänvisa användaren speciellt till de säkerhetsanvisningar 
han bör beakta.

 > Informera användaren om att anvisningarna ska förvaras 
i närheten av regulatorn.

 > Påpeka även för användaren att i rummet där regulatorn 
finns monterad måste alla värmeelementens ventiler 
vara helt öppna när rumstemperaturuppkopplingen är 
aktiverad. 

 > Informera användaren om åtgärderna för legionella- och 
frostskydd.
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9  Åtgärd vid störning

b
 OBS!

Felaktig montering kan orsaka material-
skada!
Felaktiga förändringar kan skada regulatorn 
eller värmeanläggningen.

 > Ändringar eller reparationer på regulator  
eller värmeanläggningens övriga delar 
får endast utföras av en godkänd instal-
latör.

9.1  Felhistorik

Senaste 10 fel tas in i felminnet.
Felminnet kan läsas ut med vrDIALOG 810.

9.2  Skötselmeddelande

Ett skötselmeddelande upplyser användaren om att värme-
anläggningen kräver underhåll.

i
 När servicetelefonnummer och nästa service 

skrivs in på regulatorn i menyn C11 visas vid ett 
skötselmeddelande service och telefonnumret 
på raden för menyöverskriften.

On 02.12.09 15:43 -3 °C

Underh. 

VK1 Värme 22.0 °C

Etage1 Eco 18.0 °C

VVB Auto 60.0 °C

Solvärme Auto

VRS 620

9.3  Felmeddelanden

Regulatorn kan visa viss felmeddelanden.
Hit hör: 
 – meddelanden beträffande fel kommunikation med 

enskilda komponenter i systemet,
 – serviceanvisningar för pannan, 
 – givarfel och ett
 – meddelande när börvärdet inte uppnås efter en definie-

rad tidsperiod. 

Felindikeringar har alltid högsta prioritet.
Om ett fel uppstår i värmeanläggningen visar regulatorn 
automatiskt ett felmeddelande i klartext.

On 02.12.09 15:43 -3 °C

Kom.fel  panna

VK1 Värme 22.0 °C

Etage1 Eco 18.0 °C

VVB Auto 60.0 °C

Solvärme Auto

VRS 620

Felmeddelandet visas tills felet åtgärdats.

 > Beakta diagnosanvisningarna i pannans anvisning.
 > Använd programmet vrDIALOG 810 för att läsa fel-

historiken.

i
 Vid flera meddelanden kopplar indikeringen om 

varannan sekund till nästa meddelande.

9.4 Översikt felkoder

Exempel för ett felmeddelande:

On 02.12.09 15:43 -3 °C

Kom.fel  panna

VK1 Värme 22.0 °C

Etage1 Eco 18.0 °C

VVB Auto 60.0 °C

VRS 620
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Feltext Felets orsak

VR 60 (4) anslutning sak-
nas eller värmeapparatens 
anslutning saknas

Shuntmodulen VR 60 med inställd 
bussadress 4 saknar kommunika-
tion.
Indikering:
– berörd komponent
– inte åtkomlig adress
–  hänvisning till att kommunikatio-

nen är avbruten
–  bussledningen är inte ansluten
–  spänning saknas,
–  komponenten är defekt.

Fel värmeapparat En värmeapparat signalerar vid 
eBUS en störning
se värmeapparatens anvisning

VRS 620 felfunktion VF1
VR60 (4) felfunktion VFa, 
VIH-RL fel på givaren T1,
VPM W (1) fel på givaren T1,
...

framledningsgivaren är defekt.
Indikering:
–  berörd komponent 
–  berörd givare med beteckningen 

på ProE–insticksskenan
Möjliga orsaker: 
–  avbrott ???
–  kortslutning i berörd givare.

VK2 Temperaturfel Börvärdet för värmekretsen HK2 
har efter en definierad tid inte 
ännu uppnåtts.
Denna tid ställs in i menyn C11:
Parameter "temperaturfeldetek-
tion efter"; 
inställningsområde: FRÅN, 0 - 12 h
Fabriksinställning: FRÅN.

I kombination med en VIH-RL kan följande fel indikeras:

Fel i extern strömanod Övervakningen av den externa 
strömanoden för VIH-RL har kon-
staterat ett fel.

VIH-RL förkalkning WT Elektroniken för VIH-RL har kon-
staterat att värmeväxlaren måste 
skötas.

9.1  Felkoder och  felorsaker

Övriga felkoder och beskrivning av felorsaker och åtgärder 
framgår av anvisningarna för värmeanläggningens kompo-
nenter.
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10  Urdrifttagning

10.1  Tillfällig urdrifttagning av regulatorn

calor
1

10.1 In-/urkoppling av regulatorn

Teckenförklaring
1 Vippbrytare

 > Tryck vippströmställaren (1) till läget 0 för urkoppling av 
regulatorn.

i
 Om värmeanläggningens utegivare inte kan ta 

emot en DCF-signal måste efter inkoppling av 
regulatorn klockslag och datum ställas in manu-
ellt.

 > Kontrollera att grunddata är korrekt 
inställda för att tidsprogrammen och 
semesterprogrammet skall fungera kor-
rekt och nästa service övervakas. 

10.2  Permanent borttagning av regleringen

e 
 Fara!

Livsfarlig spänning i anslutningar!
Nätströmbrytaren slår inte fullständigt av 
strömmen.

 > Bryt strömmen innan åtgärder vidtas på 
apparaten.

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in 
igen.

b
 OBS!

Sakskada till följd av frostskada!
Frostskyddsfunktionen är endast aktiv när 
regulatorn är inkopplad.

 > Se till att regulatorns urdrifttagning inte 
orsakar skador på värmeanläggningen.

Innan regulatorn kopplas från:

i
 När värmeanläggningen tas ur drift beakta 

 värmeapparaternas och komponenternas 
 anvisningar.

 > Ta värmeanläggningen ur drift.
 > Stäng av strömförsörjningen till värmeaggregatet.
 > Se till att strömmen inte kan kopplas in igen.

Koppla från regulatorn
 > Tryck vippströmställaren (1) till läget 0 för urkoppling av 

regulatorn (¬ bild 10.1).
 > Bryt strömmen till regulatorn.
 > Se till att strömmen inte kan kopplas in igen.

Fortsatt tillvägagångssätt beror på var regleringen monte-
rats.
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När regulatorn monterats på väggen:

e 
 Fara!

Livsfarlig spänning i anslutningar!
Nätströmbrytaren slår inte fullständigt av 
strömmen.

 > Bryt strömmen innan åtgärder vidtas på 
apparaten.

 > Se till att strömmen inte kan kopplas in 
igen.

2

1

10.2  Öppna väggkonstruktionen

Teckenförklaring
1 Skruv
2 Kåpa

Kåpan är i ett stycke.

 > Lossa skruven (1) på väggenhetens övre sida.
 > Fäll ned kåpan (2). Häng av och ta bort huskåpan.
 > Dra bort regulatorn (1) från väggenheten (2). 

Skjut in en skruvmejsel i de båda spärrelementen 
(¬ bild 10.2).

 > Lossa och ta bort eBUS-ledningen från regulatorns plint.
 > Lossa och ta bort utegivarens ledning.
 > Skruva av väggenheten från väggen.
 > Spackla igen hålen i väggen om det behövs.

Om regulatorn är monterad i fjärrkontrollen:
 > Demontera fjärrkontrollens kåpa.
 > Ta försiktigt ut regulatorn från väggenheten.
 > Ta bort anslutningsledningen.
 > Ta vid behov bort väggsockeln.
 > Spackla igen hålen i väggen om det behövs.

10.3  Avfallshantera regulatorn

Regulatorn och alla tillbehör får inte kastas till hushållsso-
porna. 
Avfallshantera kasserad apparat och event. förekommande 
tillbehör på korrekt sätt.
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11  Återvinning och avfallshantering

Både Vaillant regulatorn auroMATIC 620 och emballaget 
består till största delen av återvinningsbart material.

 avfallshantera regulatorn
Regulatorn och alla tillbehör får inte kastas i hushållsso-
porna. 

 > Se till att apparaten och ev. tillbehör transporteras till en 
återvinningsstation.

 Avfallshantera emballaget
Transportförpackningen ska avfallshanteras av företaget 
som installerat apparaten.
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12  Garanti och kundtjänst

12.1 Fabriksgaranti

Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år från 
datum för drifttagningen. Under denna tid avhjälper Vail-
lants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverkningsfel. 
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på material- 
eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkunnig instal-
lering eller hantering i strid mot föreskrifterna. Vi lämnar 
fabriksgaranti endast om apparaten installerats av en auk-
toriserad fackman. Om arbeten på apparaten inte utförs av 
vår kundtjänst, bortfaller fabriksgarantin. Fabriksgarantin 
bortfaller också om delar, som inte godkänts av Vaillant, 
monteras I apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt 
avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

12.2 Kundtjänst

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, 
 service och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige; 
tel 040-80330.
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13  Tekniska data

Enheter Värde

Driftspänning V AC / Hz 230 / 50

Regulatorns effektförbrukning VA 4
Utgångsreläets kontaktlast 
(max.)

A 2

Maximal totalström A 6,3

Kortaste kopplingsavstånd min 10

Gångreserv min 15

Max. tillåten omgivningstemperatur °C 40

Givarens driftspänning V 5

Minsta area

– givarledningar mm2 0,75

– 230V–anslutningsledningar mm2 1,50

Väggenhetens mått

– höjd mm 292

– bredd mm 272

– djup mm 74

Skyddsklass IP 20

Regulatorns skyddsklass I

Omgivningens nedsmutsningsgrad normal

13.1  Tekniska data
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Givarvärden VR 10 
(framlednings-, retur-, beredar- och energigivare)

Temperatur i °C R i kohm

10 5,363
15 4,238
20 3,372
25 2,700
30 2,176
35 1,764
40 1,439
45 1,180
50 0,973
55 0,806
60 0,671
65 0,562
70 0,473
75 0,399
80 0,339

85 0,288
90 0,247

13.2 Givarvärden VR 10

Utegivarens värde

Temperatur i °C R i kohm

-25 2,167

-20 2,076

-15 1,976

-10 1,862

-5 1,745

0 1,619

5 1,494

10 1,387

15 1,246

20 1,128

25 1,02

30 0,92

35 0,831

40 0,74

13.3 Utegivarens värde

Solarpanelgivarens värden VR 11

Temperatur i °C R i kohm

15 15,694

20 12,486

25 10,000

30 8,060

35 6,535

40 5,330

45 4,372

50 3,605

55 2,989

60 2,490

65 2,084

70 1,753

75 1,481

80 1,256

85 1,070

90 0,916

95 0,786

100 0,678

105 0,586

110 0,509

115 0,443

120 0,387

13.4 Givarvärden VR 11
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13.1   Fabriksinställningar

Fabriksinställningarna kan endast ställas in och vid behov 
återställas på installatörsnivån. 

Meny Visad menytext Inställbara parametrar *) Inställningsområde
Fabriks-
inställning

C2 Värmekrets Parameter
(¬ kap. 7.4.1)

 Sänkningstemperatur
Värmekurva
Utetemp. avst.gräns
Pumpfördröjning
Min. temperatur
Max. temperatur
Max. föruppvärmningstid
Rumsurkoppl.
Konstantvärde dag
Konstantvärde natt
Utetemp. avst.gräns
Returtemperatur

5 - 30 °C
0,1 - 4
5 - 50 °C
0 - 30 min
15 - 90 °C
15 - 90 °C
0 - 300 min
Ingen/uppkoppling/termostat
5 - 90 °C
5 - 90 °C
5 - 50 °C
15 - 60 °C

15 °C
1,2
21 °C
0 min
15 °C
75 °C/ 90 °C
0 min
Ingen
65 °C
65 °C
21 °C
30 °C

C4 VBB laddkrets Parameter
(¬ kap. 7.4.3)

Efterladd.fördröj.
Laddpumpsefterlöp
Parallell laddning
Legionella sanering
Legionella sanering start

0 - 120 min
0 - 15 min
Från/TILL
Från, Må, Ti, ...Sö, Må-Sö
00:00 - 24:00

0 min
5 min
Från
Från
04:00

C5 Beredarens maxtemperaturer
(¬ kap. 7.4.4)

Max. temperatur
Inkoppl.diff
Urkoppl.diff
Leading Cylinder

20 – 99 °C
2 - 25 K
1 – 20 K
1-2 - 2-1

90 °C
12 K
5 K
1-2

C6 Inställningar för solvärmekretsarna
(¬ kap. 7.4.5)

Driftstid solv.pump Återställ?
Tidsprop. reglering
Frostskyddsfunktion
Min. temperatur (Fastbränsle-
panna, Solvärmekrets)

NEJ/JA

TILL/Från
TILL/Från
0 - 99 °C

NEJ

Från
Från
0 °C

C7 Totalt system Parameter
(¬ kap. 7.4.6)

Max förurkoppling
Frostskyddfördröj.
Kontinuerlig värme
Övertemperatur

0 - 120 min
0 - 23 h
FRÅN, -25 ... 10 °C
0 - 15 K

15 min
1 h
FRÅN
0 K

C8 Val av värmekälla Parameter
(¬ kap. 7.4.7)

Kopplingshysteres
Min. temperatur
VVB starteffekt

1 - 20 K
15 - 90 °C
1 - 8

8 K
15 °C
1

C8 Val av värmekälla: 
Kaskadparameter
(endast vid kaskadanläggning)
(¬ kap. 7.4.7)

Inkoppl.fördröj.
Urkoppl.fördröj.
Pannsekvensskifte

1 - 60 min
1 - 60 min
Från/TILL

5 min 
5 min
Från

C9 Specialfunktion teleSWITCH
(¬ kap. 7.4.8)

teleSWITCH för VK1 ... VK15
teleSWITCH för beredare

Ingen, Värme, Från, Auto, Eco, Energispar.
Ingen, Till, Från, Auto

Energispar.
FRÅN

C9 Specialfunktion Golvtorkning
(¬ kap. 7.4.8)

Tidsschema VK2 ... VK15 0 - 29 0

C11 Service
(¬ kap. 7.4.9)

Telefonnummer FHW
servicetid
Temp. feldetektion efter

0 - 9 (17siffrigt)
datum
FRÅN, 0 - 12 h

–
1.1.2003
FRÅN

C11 Kodnivå ändra 
(¬ kap. 7.4.9)

Kodnummer 0000 ... 9999

C12 Verktyg
(¬ kap. 7.4.10)

Temperaturkorrektion:
Utetemperatur
Ärvärde rum
Display kontrast

-5 ... +5 K
-3 ... +3 K
0 - 16

0 K
0 K
11

13.5 Fabriksinställningar

*) Vilka parametrar som verkligen indikeras i menyn är beroende 
av anslutna komponenter och inställningarna.
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Meny Visad menytext Inställbara parametrar *) Inställningsområde
Fabriks-
inställning

A1 Installationsassistent A1 
Språkval (¬ kap. 7.5.1)

Språk

A2 Välj hydraulschema
(¬ kap. 7.5.2)

Hydraulisk koppling
Specialutgång
Utökad  log för sol

1 - 9
Leg.pu/elpatron
FRÅN, TILL

1
Leg.pu
FRÅN

A3 Konfigurera solvärmepumpen
(¬ kap. 7.5.3)

Flödesmängd
Solvärmep. Motion
Solvärmekretsskydd

0 - 165
FRÅN, TILL
FRÅN, 110 - 150 °C

0 
TILL
130 °C

A4 Installationsassistent 
System konfiguration 
(¬ kap. 7.5.4)

Antal apparater
Apparaterna är

1 eller 2
enstegs eller tvåstegs

1
enstegs

A5 Installationsassistent 
System konfiguration 
(¬ kap. 7.5.5)

Prioritering
Avstängningsventil
Delad prioritering
Pannsekvensskifte 

JA/NEJ
JA/NEJ
JA/NEJ
FRÅN/TILL

NEJ
NEJ
NEJ
FRÅN

A6 Installationsassistent 
System konfiguration 
(¬ kap. 7.5.6)

VK1
VK2 ... VK15

VVB

Pannkrets, avaktiverad
brännar- resp. shuntkrets/Fast värde/Retur-
förhöjning/VBB laddkrets/avaktiverad
VBB laddkrets/, avaktiverad

Pannkrets
Shuntkrets

VBB ladd-
krets

A7 Välj och kontrollera givararna och 
ventilerna
(¬ kap. 7.5.7)

Komponent

Utgångar

Ingångar

Val av värmekälla

Avluftn. Solvärme

VRS 620, VR 60, VR 31, VIH-RL, VPM S,
VMS, VM W ...
(beroende på ansluten komponent)

FRÅN, LP/UV1, ZP, VK1-P, VK2
ÖPPEN, VK2 STÄNGD, VK2-P, VK3 ÖPPEN,
VK3 STÄNGD, VK3-P, KP/AV, C1/C2 ...
(alltefter selekterad komponent)

VF1, VF2, VF3, TR, SP, AF ...
(alltefter selekterad komponent)

FRÅN, WE 1 - 6

0 min - 600 min

VRS 620

FRÅN

SP1

FRÅN

0 min

13.5 Fabriksinställningar (fortsättning)

*) Vilka parametrar som verkligen indikeras i menyn är beroende 
av anslutna komponenter och inställningarna.
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Meny Meny
Beteckning

Inställbara 
 driftsvärden

Anmärkningar Enhet Min.
värde

Max.
värde

Steg-
bredd/
Urvals-
möjlighet

Fabriks-
inställ-
ning

Egen 
inställning

 1 Grunddata
(¬ kap. 7.3.2)

Datum
Veckodag
Klockslag

Välj dag, månad, år;
timme, minuter

Sommar/vinter tid 
omkoppling

Auto/Från Från

 2 Solvärmeupp-
tagning
(¬ kap. 7.3.3)

Återställning av 
värde Solvärmeupp-
tagning

Historikens grafiska indi-
kering förändras inte

kWh

 3 Tidsprogram
(¬ kap. 7.3.4)

Veckodag/block Välj veckodag/block av 
dagar (t.ex. Må-Fr) 

1 Start/slut klockslag
2
3

Tre tidsintervaller står 
till förfogande för dag/
block av dagar

Timmar/
minuter

10 min

 4 Semesterpro-
grammering för 
gemensamma 
system
(¬ kap. 7.3.5)

Semesterperiod Ställ in start dag, 
månad, år;
Ställ in slut dag, månad, 
år

Semesterbörvärde 
för värme

Ställ in rumsbörvärde 
för semesterperioden

°C 5 30 1 15 °C

 5 VK1
Parameter
(¬ kap. 7.3.6)

Sänknings-
temperatur

Bestäm sänkningstem-
peratur för perioderna 
mellan tidsintervallerna

°C 5 30 1 15

Värmekurva Reglera framlednings-
temperaturen i relation 
till utetemperaturen; 
olika värmekurvor kan 
väljas

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

Varmvatten
Parameter
(¬ kap. 7.3.7)

Varmvattnets 
 börvärde

Ställ in börtemperatur 
för varmvattenbered-
ningen

°C 35 70 1,0 60

 7 Namn
ändra
(¬ kap. 7.3.8)

VK 1 mata in vilka namn som 
helst med upp till 
10 tecken

VK 1

 8 Kodnivå
frikoppla
(¬ kap. 7.3.9)

Kodnummer Mata in kodnummer för 
åtkomst till installatö-
rens användarnivå

13.6   Inställbara parametrar på användarnivån

13.1 
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 Försäkran om överensstämmelse

A.1 Försäkran om överensstämmelse
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Funktionsöversikt

Antal steg
Stegen konfigureras i regel redan vid systemkonfiguration – 
en parametrering krävs endast i de fall vid vilka tvåstegs-
brännare skall aktiveras som ett steg.

Antal värmealstrare
Dessa konfigureras i regel redan vid systemkonfiguration – 
en parametrering krävs endast i undantagsfall (t.ex. när 
 värmealstrare (WE) tas bort ur anläggningssystemet).

AT - kontinuerlig uppvärmning
Utetemperatur från vilken en kontinuerlig uppvärmning 
sker i den värmekrets som samordnats rumsbörtemperatu-
ren/värmekurvan utanför programmerade tidsintervaller. 
En nattsänkning eller en total frånkoppling uppstår inte 
längre när den inställda temperaturen uppnås eller under-
skrids.

Beredarfrostskydd
Beredaren håller alltid en min. temperatur på 12 °C. Bere-
darfrostskyddet är inte effektiv när en kontakt på beredar-
givarens utgång är kopplad (R 0 ohm – R oändlig).

Beredarladdkrets/beredarefterladdningsfördröjning
Regulatorn använder beredarladdkretsen för tidsbestämd 
utlösning av efterladdfunktionen. Efterladdningen sker 
inom programmerat tidsprogram så länge beredarbörvärdet 
inte ännu uppnåtts. Beredarefterladdningen aktiveras när 
beredarbörvärdet underskrider 5 K.
För att undvika onödig efterladdning har funktionen "efter-
laddningsfördröjning" integrerats. När solvärmepumpen är 
igång fördröjs krävd efterladdning med ett inställt värde. 
Om solvärmepumpen under fördröjningstiden kopplar från, 
startar genast efterladdningen.
Regulatorn har ett vid fabriken förprogrammerat tidspro-
gram som kan anpassas individuellt: 
Må - Fr  5:30 - 22:00
Lö  7:00 - 23:30
Sö  7:00 - 22:00

Förinställda tider gäller inte för VPM W.

Beredarens starteffekt
Syftet med denna funktion är att snabbt tillhandahålla en 
beredarladdeffekt. Bestämmer antalet pannsteg eller vär-
mealstrare för start av beredarladdning. Beredarens uttags-
effekt bör beaktas för att vid varmvattenberedning undvika 
onödig taktning av värmealstraren. 
Grundinställning: 1 (värmepanna resp. första steget)

Delad prioritet
Vid en kaskadkoppling av värmeapparater kan dricksvatten-
beredaren i hydraulscheman 5-8 hydrauliskt kopplas direkt 
till prioritetskopplingsventilen eller värmekretsens ladd-
pump med den högsta eBUS-adressen. I detta fall måste 
delad prioritet aktiveras. När varmvatten krävs från bere-
dargivaren TD2 används sista värmeapparaten för beredar-
laddning, alla andra värmeapparater kan fortsätta att 
betjäna ackumulatortanken.

ED–styrning
ED-styrningen används för att hålla solvärmekretsen möjli-
gast länge vid inkopplingsvärdet och sålunda i drift. Pum-
pen till- och frånkopplas periodvis beroende på differensen 
mellan solarpanel- och beredartemperatur nere. När 
inkopplingsdifferensen nås startas funktionen (om aktive-
rad) med 30 % av inkopplingstiden, dvs. pumpen kopplas in 
för 18 s och är sedan frånkopplad i 42 s. Om temperaturdif-
ferensen ökar, ökar även inkopplingstiden (t.ex. på i 45 sek-
under och av i 15 sekunder). Om temperaturdifferensen 
minskar, minskar även inkopplingstiden (t.ex. på i 20 sekun-
der och av i 40 sekunder). Perioden varar alltid i en minut.
Anmärkning: Gäller inte i kombination med en solvärme-
station VPM S eller VMS.

Extrautgång
Detta är en kopplingskontakt för 230V som kan användas 
antingen för uppladdning av beredaren med el-patron resp. 
eluppvärmning eller som kopplingskontakt för legionella-
skyddet.

Framledningstemperatur BÖR
Den av regulatorn baserande på förvalda parametrar beräk-
nade framledningstemperaturen i en värmekrets.

Framledningstemperatur ÄR
Faktiskt förekommande framledningstemperatur i en vär-
mekrets.

Frostskyddsfördröjning/värmefrostskydd
Frostskyddsfunktionen säkerställer i driftsätten FRÅN, Eco 
(utanför tidsintervallerna) anläggningens frostskydd och 
gäller för alla anslutna värmekretsar. För att undvika att 
anläggningen fryser fast ställs vid en utetemperatur på 3 °C 
rumsbörvärdet till inställt sänkningsbörvärde och värme-
kretspumpen kopplas in. Frostskyddsfunktionen kan vid 
inställning av en fördröjningstid för ett visst tidsintervall 
stoppas (inställningsområde 0 – 23 h).
Dessutom aktiveras frostskyddet oberoende av uppmätt 
utetemperatur om  en ansluten fjärrkontroll konstaterar att 
den uppmätta rumstemperaturen är lägre än sänkningstem-
peraturen.
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Golvtorkning
Golvtorkningsfunktionen används för att enligt föreskrif-
terna med värme torka upp nyssgjutet golvbruk. Vid aktive-
rad funktion har alla även med telefonkontakt valda drift-
sätt frånkopplats. Den reglerade värmekretsens framled-
ningstemperatur regleras oberoende av utetemperaturen 
enligt inställt program.
Starttemperatur: 25 °C
På displayen visas driftfunktionen med aktuell dag och 
framledningstemperatur; denna dag kan ställas in manuellt.
När funktionen startas, sparas den aktuella starttiden. 
Dagen kopplas om
exakt vid detta klockslag.
Efter nätets Från/-Till startar golvtorkningen vid
När strömmen slagits av och sedan på igen startar cement-
torkningen med den senast aktiva dagen.

Inkopplingsdifferens
Inkopplingsdifferensen framgår av jämförelsen mellan solar-
panelens temperatur och solvärmeberedarens undre tem-
peratur. För att kunna ladda beredaren till börvärdet kopp-
las solvärmekretspumpen in när förvalt värde överskrids, 
dvs. inkopplingsdifferensen.
Anmärkning: Gäller inte i kombination med en solvärme-
station VPM S eller VMS.

Inkopplingsfördröjning (endast för kaskader)
Härvid gäller det den tidsperiod som skall avvaktas efter 
inkoppling av föregående kaskad-/pannsteg fram till inkopp-
ling av nästa steg. Den används för undvika onödig in- och 
urkoppling av stegen när anläggningen ligger när önskat 
börvärde. Nästa steg kopplas endast in efter det denna tid 
utlöpt om aktuellt anläggningsbörvärde inte uppnåtts resp. 
överskridits.

Konfigurera värmekretsen
I installationsassistenten (meny A6) kan alla anslutna vär-
mekretsar konfigureras för aktuell användning. Efter konfi-
guration visas endast de värden och parametrar på display-
erna som är av betydelse för vald värmekretstyp.  
Följande inställningar är möjliga för shuntkretsar: shunt-
krets (golv- eller radiatorkrets som shuntkrets), konstant-
värde (dvs. shuntkretsen regleras till ett konstantvärde), 
returförhöjning (för konventionella värmealstrare och 
anläggningar med stor vattenvolym som skydd mot korro-
sion i värmepannan om daggpunkten under en längre tid 
underskrids), beredarladdkrets och "avaktiverad" (om för en 
shuntmodul VR 60 den andra värmekretsen inte behövs för 
undertryckning av parametrar).

Konstantvärdeskrets/konstantvärdesreglering
Denna funktion krävs för specialanvändning som ridåer, 
fläktar o.dyl. En konstant framledningstemperatur regleras 
oberoende av rumsbörvärde och utetemperatur. 
Vid denna reglering är alla driftsätten inställbara. Även 
behovsberoende värmefrånkopplingen är aktiv.

Laddpumpsefterlöp
Efter värmeapparatens urkoppling när beredarladdningen 
är avslutad startar beredarladdpumpens eftersläpningstid. 
Under denna tid ges inget temperaturbehov till de värme-
alstrare som utfört beredarladdningen. Alla andra funktio-
ner (aktivering av laddpump/UV ...) kvarstår under tiden. 
Funktionen används för att de höga framledningstempera-
turerna som krävs för beredarladdningen tillförs beredaren 
innan värmekretsarna, speciellt då brännarkretsen åter 
 friges.

 Legionella
Legionella är vattenlevande bakterier som förökar sig 
snabbt och kan leda till svåra lunginflammationer. De finns i 
vatten med optimala förhållanden så att de kan föröka sig. 
Vid kortvarig upphettning av vattnet till över 65 °C dör legi-
onellabakterierna.

Legionellaskydd
Legionellaskyddet kan endast aktiveras globalt för alla 
beredarladdkretsar. Med aktiverad funktion utförs vid 
inställd tidpunkt: en gång i veckan eller dagligen vid valt 
klockslag värms beredaren och motsvarande varmvatten-
ledningar upp till en temperatur på 70 °C. Härvid höjs aktu-
ellt beredarbörvärde till 68/70 °C (med 2 K–hysteres) och 
motsvarande VVCpump kopplas in. Funktionen avslutas när 
beredargivaren för > 30  minuter mäter en temperatur på 
 68 °C eller efter 90 minuter (för att förhindra att funktio-
nen hakar upp sig vid samtidig tappning).
Legionellaskyddet utförs inte för simbassäng (beredargi-
vare 3).
Speciella detaljer: när 230V–kontakten konfigurerats som 
"legionellaskyddskontakt" tas en solvärmepump i drift som 
blandar solvärmeberedarens innehåll för att det undre 
beredarpartiet skall uppnå krävd temperatur. 
Om genom solvärmeladdning en temperatur uppnåtts på 
> 68 °C måste värmeapparaten inte kopplas in. då kopplas 
endast legionellaskyddskontakten och VVCpumpen in.

Lägsta temperaturen för solvärmekrets och fast-
bränslepanna
Lägsta temperaturen kan ställas in för varje solvärmekrets 
eller fastbränslepanna (hydraulscheman för fastbränsle-
panna) inom området 0 ... 99 °C. 
Hänvisning: Först efter det solarpanelgivaren har ett värde 
>mintemperatur utlöses delta-T regleringen.
Anmärkning: Gäller inte i kombination med en solvärme-
station VPM S eller VMS.

Max. föruppvärmning
Denna funktion medger aktivering av värmekretsarna före 
värmeintervallet med syftet att redan vid värmeintervallets 
början uppnå dagsbörvärdet.
Denna funktion kan endast utföras för dagens första värme-
intervall. Uppvärmningen börjar i relation till vald utetempe-
ratur:
Utetemperaturens inverkan:
AT  –20 °C : inställd föruppvärmningstid
AT  +20 °C : ingen föruppvärmningstid
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Mellan dessa värden beräknas tiden lineärt.
När förvärmningen startat avslutas den först med början av 
första tidsintervallet (avslutas inte om utetemperaturen 
under tiden stigit).

Max. förurkoppling
Denna funktion används för att undvika en onödig upp-
värmning av värmesystemet omedelbart före en förpro-
grammerad sänkningstid. Härvid beräknar regulatorn verk-
lig tid i relation till utetemperaturen. Inställt värde represen-
terar kundens önskade max. tidpunkt. Vid en utetemperatur 
på -20 °C sker ingen förurkoppling, vid en utetemperatur på 
+20 °C utförs inställd max. förurkoppling. Vid utetemperatu-
rer mellan dessa båda värden beräknar regulatorn ett värde 
som motsvarar ett lineärt sträckning mellan dessa båda 
punkterna.

Max. temperatur för solvärmeberedare
För att å ena sidan uppnå möjligast hög energi från solvär-
men och å andra sidan för att få till stånd ett förkalknings-
skydd kan för solvärmetemperaturen en maxbegränsning 
ställas in. 
För beredaren 1 används givaren "beredartemp.uppe" SP1 
om denna finns ansluten till aktuell beredare. I annat fall 
används automatiskt givaren "beredartemp.Nere" SP2. För 
den andra beredaren (simbassäng) används SP3.
När den inställda maxtemperaturen överskrids frånkopplas 
solvärmepumpen. Solvärmeladdningen aktiveras först igen 
när temperaturen i den aktiva givaren sjunkit 1,5 K under 
maxtemperaturen.

Max. temperatur värmekrets
För varje värmekrets kan max. framledningstemperatur stäl-
las in. Beräknade framledningstemperaturer begränsas till 
inställt värde.

Min. temperatur för värmealstrare
Pannans min. temperatur används för att skydda pannan 
mot korrosion om  t.ex. pannan till följd av hög vattenvolym 
kontinuerligt måste drivas inom kondensatområde. Inställ-
ningsområdet ligger mellan 15 och 65 °C (vid leverans 
15 °C).

Pannkopplingshysteres
För kaskadkoppling av värmealstrare samt för tvåstegspan-
nor krävs en pannkopplingshysteres för in- eller urkoppling 
av värmealstrare resp. av pannsteg. Regulatorn medför en 
individuell inställning av önskad kopplingshysteres. Härvid 
har följande moment fastslagits för in- och urkoppling:
– Inkopplingstemperaturen är till 1/3 av hysteresen 

under anläggningens börvärde,
– Urkopplingstemperaturen är till 2/3 av hysteresen 

över anläggningens börvärde.
Kopplingshysteresen är osymmetrisk för att vid högre ute-
temperaturer (= lågt VT–bör) värmeapparaten skall kunna 
koppla in (speciellt vid flacka värmekurvor).
Parameter kopplingshysteres: 1 - 20 K; grundvärde 8 K

Pannsekvensskifte (endast för kaskader)
Pannsekvensskiftets syfte är att för alla anslutna värmealst-
rare få en konstant drifttid.
Pannsekvensen skiftas när:
1. pannsekvensskifte i menyn frigivits och
2. pannsekvensskifte är möjlig i valt hydraulschema och
3. differensen i aktiveringstiden mellan första och sista 

pannan är 100 h.
 – I detta fall sorteras aktiveringstiderna i stigande ord-

ningsföljd.
 – Ett internt värde används för aktiveringstimmarna; 

värmeapparatens drifttimmar läses inte ut.
Anmärkningar:
 – För pannor med olika effekter rekommenderas inte ett 

pannsekvensskifte.

Parallell beredarladdning
Funktionen gäller för alla anslutna shuntkretsar. Är bereda-
rens parallelladdning aktiverad så fortsätter vid beredarens 
uppvärmning shuntkretsarnas försörjning, dvs. pumparna i 
shuntkretsarna frånkopplas inte så länge värmebehov 
består i aktuella värmekretsar. VK1 frånkopplas alltid vid en 
beredarladdning.

Pumpblockeringsskydd
För att undvika kärvning av pann-, värme-, VVC- eller ladd-
pump aktiveras varje dag pumparna för ca 20 s om de inte 
varit i drift under ett dygn (24 h).

Pumpens spärrtid
För att spara elenergi kan värmekretspumpen enligt fast-
slagna kriterier frånkopplas för en konfigurerbar tid.
För kriteriet "värmekretsens energibehov är täckt" jämförs 
värmekretsens ÄR-framledningstemperatur med BÖR-fram-
ledningstemperatur. Denna jämförelse utförs i intervaller 
om 15 minuter. Om differensen inte överskrider 2 K och kri-
teriet uppfylls tre gånger i följd frånkopplas pumpen för 
inställd pumpspärrtid och shunten står kvar i aktuellt läge.

Rumsurkoppling
Rumgivararna i fjärrkontrollerna (FBG) resp. i manöveren-
heten (i detta fall skall manöverenheten placeras i VR 55–
väggsockeln) kan parametreras för varje värmekrets
Rumsuppkopplingen används för att i beräkningen av fram-
ledningstemperaturen ta in aktuell rumstemperatur i ett 
referensrum. Vid aktiverad funktion används rumsgivaren 
för samordnad FBG. Om en FBG saknas används manöver-
enhetens värde. (Manöverenheten i väggsockeln kan även 
användas i ett referensrum för denna funktion.)

Shuntkrets/shuntreglering
En shuntad värmekrets är en värmekrets som med hjälp av 
ett ställdon (shunt) blandar pannkretsens vatten till önskad 
temperatur.
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Shuntkretsens reglering
Om shuntkretsens aktuella temperatur avviker mer än 
+/– 0,5 K från den framledningsbörtemperatur som regula-
torn krävt aktiveras shuntventilen vid shuntmotorn med 
impulser av förändrad inkopplingstid (ED). Inkopplingstiden 
(spänningssignal för "På" eller "Av") är beroende av regle-
ringsavvikelsen, dvs. av temperaturdifferensen mellan fram-
lednings-ÄR– och framlednings-BÖR-värd och proportiona-
len.
Fabriksinställningen har ett förvalt proportionalområde på 
12 K, dvs. att vid en regleringsavvikelse på 12 K eller högre 
körs används ett inkopplingsförhållande på 100 % i riktning 
"På" eller "Av". Är regleringsavvikelsen till exempel 6 K 
körs shunten med ett inkopplingsförhållande på 50 %. 
Eftersom periodtiden är en konstant takttid på 20 s betyder 
det att shunten för 10 s kör i riktningen "På" eller "Av" och 
står 10 s stilla.

Solbaserat värmestöd
Det solbaserade värmestödet används för att hämta sol-
värme för uppvärmning. Härvid ökas returtemperaturen i 
värmeanläggningen.
Med hjälp av hydraulscheman 1-4 kan ett solbaserat värme-
stöd uppnås med  
3:e differensregulatorn TD1, TD2 och MA.
- TD1 placeras i mitten på beredaren,
- TD2 placeras i returflödet. 

3:e differensreglering
Funktionssätt:
– när TD1 > TD2 + inkopplingsdifferens (meny C5) aktive-

ras utgången MA
– när TD1 < TD2 + urkopplingsdifferens (meny C5) från-

kopplas åter utgången MA
I hydraulscheman 1-4 används 3:e differensregleringen för 
värmestödet. 
För andra scheman kan 3:e differensregleringen inte använ-
das.

Solvärmekretsens avluftningsfunktion
I menyn A7 kan solvärmekretsens pump aktiveras för en 
inställd period upp till 600 minuter för att utföra avluftning 
oberoende av regulatorn.
Anvisning: I kombination med VPM S och VMS understöds 
inte denna funktion, då båda solvärmestationerna kör en 
permanent avluftning.

Solvärmekretsens skyddsfunktion 
När solvärmeenergin överskrider det aktuella värmebeho-
vet (t.ex. alla beredare är fulladdade), kan temperaturen i 
solarpanelfältet stiga kraftigt.
När solarpanelgivarens skyddstemperatur överskrids, från-
kopplas solvärmepumpen för att skydda solvärmekretsen 
(pump, ventiler etc.) mot överhettning. Efter avkylning 
kopplas pumpen åter in. 
Denna funktion utförs separat för varje solarpanelfält. 
I kombination med VPM S och VMS släcks inställningspara-
metern. Solvärmestationerna har en egen skyddsfunktion 
som alltid är aktiv.

Solvärmepumpsmotion
Beroende av konstruktionen kan vid ett flertal solarpaneler 
en tidsfördröjning uppstå när mätvärdet för temperaturen 
registreras,  som dock kan avkortas med solvärmepumps-
motionen. 

Solarpaneltemperaturens mätvärde vid aktiverad solvärme-
pumpsmotion: 
När temperaturen på solarpanelgivaren är > 25 °C och stigit 
med 2 K/h inkopplas solvärmepumpen för 15 s (solvärme-
pumpsmotion). På så vis transporteras den uppvärmda sol-
värmevätskan snabbare till mätstället.
När temperaturskillnaden mellan solfångare och beredare 
överskrider den inställda inkopplingsdifferensen, går solvär-
mepumpen tills beredaren är uppvärmd (differensreglering).

När två solvärmekretsar är anslutna, gäller aktiveringen av 
solvärmepumpsmotionen för båda solvärmekretsarna. Funk-
tionen utförs separat för alla solarpanelfält.

Specialdriftsätt
När driftsättet Auto valts för beredarkretsen påverkas 
efterladdningen av följande specialdriftsätt:
Party: beredarladdning tills sjunkande flank vid nästa 
 tidsintervall
Semester: avaktiverad beredarladdning
Engångsberedarladdning: beredaren laddas en gång upp till 
inställd börtemperatur

 Sänkningstemperatur
Sänkningstemperaturen är temperaturen som värmeanlägg-
ningen sänker rumstemperaturen till utanför programme-
rade tidsintervaller.

Telefon
På servicedisplayen kan ett telefonnummer lagras som vid 
krävd service automatiskt visas på displayen.

Temperaturfeldetektion
Med denna funktion kan felinställning resp. tolkning i en 
värmekrets detekteras. Uppnås inte den förvalda börtempe-
raturen efter en längre tid (parametrerbar: FRÅN, mellan 1 
och 12 h) visas ett felmeddelande för berörd krets.
Fabriksinställning: FRÅN

Temperaturkorrektion för utetemperatur
Givarvärdet på utegivaren som ansluts till regulatorn kan 
förskjutas med ett värde om +/– 5 °C för att kompensera 
extern påverkan. Dvs. uppmätt utetemperatur förändras 
med ett inställt värde.
Inställningsintervall:  –5 K ... +5 K,
Grundinställning:   0 K

Temperaturkorrektion rumstemperatur ÄR
Indikeringsvärdet för rumstemperaturen kan vid behov 
 förskjutas uppåt eller nedåt inom ett intervall om +/–3 °C.
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Testdrift
I testdrift kan varje enskild givare, varje pump och varje 
shunt för värmekretsarna aktiveras separat och deras funk-
tion kontrolleras.

Underhåll
Här kan nästa servicetid för anläggningen lagras.

Urkopplingsdifferens
När differensen mellan solarpaneltemperaturen och undre 
beredartemperaturen sjunker under frånkopplingsdifferen-
sen frånkopplas solvärmepumpen.
Obs!: Frånkopplingsdifferensen måste vara minst 1 K mindre 
än inställd inkopplingsdifferens. På så vis ändras även vär-
det för inkopplingsdifferensen automatiskt när 1 K under-
skrids!
Anmärkning: Gäller inte i kombination med en solvärme-
station VPM S eller VMS.

Urkopplingsfördröjning (endast för kaskader)
Efter avslutad frånkopplingsfördröjning frånkopplas nästa 
steg endast om frånkopplingstemperaturen fortfarande 
överskrids.

Utetemperatur AT–avstängningsgräns
Under AT-avstängningsgränsen är utetemperaturens värde 
från vilket den behovsbaserade värmeavstängningen träder 
i kraft (automatisk sommaravstängning).
AT–avstängningsgränsen kan för varje värmekrets ställas in 
separat inom området mellan 5 ... 50 °C, som standard leve-
reras ett inställningsvärde på 21 °C. Som standard är rums-
börvärdet för varje värmekrets inställt på 20 °C. Om en för-
ändring av rumsbörvärdet sker i grundmenyn måste AT–
avstängningsgränsen också ändras (min. 1 °C högre än 
rumsbörvärdet).

Val av hydraulschema
Regulatorn har redan 9 lagrade systemkonfigurationer 
(hydraulscheman). Vid val av hydraulschemat utförs redan 
en förkonfiguration. 

När regulatorn tas i drift avfrågas genast erforderligt 
hydraulschema. Befintliga hydraulscheman beskrivs i kapit-
let 5.

Varmvattenefterladdning i dricksvattenberedaren
Dricksvattenberedaren (SP1 för hydraulschema 1–4 resp. 
SP4 för hydraulschema 5–8) efterladdas när:
• beredarkretsen ligger inom programmerat tidsinter-

vall,
• beredartemperaturen ligger 5K under inställt bör-

värde.

Den aktiverad efterladdningsfördröjningen förhindrar bere-
darladdningen för inställd tid om solvärmeenergi finns till-
hands. I hydraulschemat 9 utlöses efterladdningen för 
färskvattenstationen VPM W. Se anvisning för VPM W.

Varmvattenprioritet
Varmvattnets prioritetskoppling är endast aktiv när varm-
vattenberedaren i hydraulscheman 5-8 är direkt ansluten 
till prioritetsomkopplingsventilen eller till värmeapparatens 
laddpump. Beredargivaren TD2 kvarstår ansluten till 
VRS 620. Värmeapparaten kan med denna hydrauliska 
koppling ladda antingen ackumulatortanken eller varm-
vattenberedaren.
c) för att för shuntens drift möjliggöra ett optimalt regle-

ringsintervall. (En stabil drift är endast möjlig när shun-
ten sällan måste uppsöka "På" anslaget, detta säkerstäl-
ler en högre regleringskvalitet.)

Därför kan för alla shuntkretsar en gemensam pannöver-
temperatur ställas in. Pannövertemperaturen ökar det aktu-
ella värmekretsbörvärdet med inställt värde.

Värmekurva
Värmekurvan är en i relation till utetemperaturen beräknad 
framledningstemperatur i värmeanläggningar. Värmekret-
sens framledningstemperatur stiger ju lägre utetemperatu-
ren är.

Övertemperatur
Funktionen används vid shuntvärmekretsar,
a) för att undvika att shunten vid pannbörtemperaturen 

kort före återinkoppling av pannan inte kan uppnå bör-
värdet även om pannan är helt öppen,

b) för att undvika att shuntkretsar med konstant inbland-
ning vid uppvärmningsdrift på morgonen inte kan uppnå 
shuntbörvärdet (även om alstrartemperaturen har bör-
värde) därför att den konstanta inblandningen sänker 
shuntkretstemperaturen för kraftigt,
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