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oraz Klassik BW
INSTRUKCJA OBS£UGI I MONTA¯U
URZ¥DZENIA ZDALNEGO STEROWANIA
Instrukcja obs³ugi punkty 1...7
Instrukcja monta¿u punkty 8...10

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie
Gratulujemy zakupu zdalnego sterownika typu: VRC
calormatic FBGa, wysokiej jakoœci produktu firmy
Vaillant Aby móc wykorzystaæ wszystkie zalety
sterownika, przeczytaj starannie ca³a instrukcjê,
w której zawarte s¹ wszystkie niezbêdne informacje
o sterowniku.
Elementy obs³ugowe
Opis elementów obs³ugi sterownika pokazano na
trzeciej stronie instrukcji.
Zasady bezpieczeñstwa
Dla w³asnego bezpieczeñstwa dopilnuj, aby monta¿
i ustawienia sterownika zosta³y wykonane przez
autoryzowanego instalatora.
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1 Widok urz¹dzenia, elementy obs³ugi, zastosowanie
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1 prze³¹cznik trybu pracy instalacji
2 pokrêt³o nastaw temperatury dziennej
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Rys. 1.1.
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1 Widok urz¹dzenia, elementy obs³ugi, zastosowanie
1 Prze³¹cznik trybu pracy instalacji
Tryby pracy instalacji:
ze sta³¹ obni¿on¹ temperatur¹ „nocna”
ze sta³¹ temperatur¹ „dzienn¹”
wed³ug programu czasowego w regulatorze
2 Pokrêt³o nastaw temperatury dziennej
Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, powoduje zwiêkszenie temperatury pokojowej.
Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, powoduje obni¿enie temperatury pokojowej.
Jedna podzia³ka odpowiada zmianie temperatury
o 2,5 K.
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Zastosowanie
Zdalny sterownik umo¿liwia regulacjê temperatury
pokojowej z wybranego pomieszczenia mieszkalnego.
Wybrana na regulatorze kot³owym krzywa grzania oraz
zaprogramowany cykl ogrzewania z temperatur¹
dzienn¹ lub nocn¹ decyduj¹ o pracy instalacji
grzewczej równie¿ po zastosowaniu zdalnego
sterownika FBGa.

2 Tabela nastaw trybu pracy instalacji
Tryb pracy
ustawiony na
regulatorze
kot³owym

0

E

Tryb pracy
ustawiony na
zdalnym
sterowniku
Obowi¹zuj¹cy
tryb
pracy

E

0*

0*

* Instalacja grzewcza w³¹cza siê tylko, gdy temperatura
z e w n ê t r z n a s p a d n i e p o n i ¿e j 3 ° C i p r a c u j e
w trybie z obni¿on¹ nocn¹ temperatur¹ grzania.
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3 Sposoby oszczêdzania energii
Przez w³aœciwie ustawienie regulatora kot³owego
Regulator kot³owy nale¿y ustawiæ wed³ug zasad
opisanych w instrukcji obs³ugi.

Podczas wietrzenia pomieszczenia ustaw prze³¹cznik
try bów p racy ins tal acj i (1) sterownika FBGa
na symbol .

Przez optymalnie dobran¹ temperaturê pokojow¹
Dobierz krzyw¹ grzania na regulatorze kot³owym oraz
nastawy na sterowniku FBGa tak, aby uzyskaæ ¿¹dan¹
temperaturê pokojow¹.

Nie zas³aniaj zdalnego sterownika
Je¿eli sterownik VRC calormatic FBGa ma w³¹czony
czujnik temperatury pokojowej, nie zas³aniaj go
zas³onami lub innymi przedmiotami .Urz¹dzenie musi
mieæ kontakt z powietrzem swobodnie cyrkuluj¹cym w
pomieszczeniu.

Przez obni¿enie temperatury pokojowej.
Obni¿aj temperaturê pokojow¹ w nocy a tak¿e podczas
nieobecnoœci w domu.
Wietrzenie: krótko i intensywnie
W sezonie grzewczym otwieraj okna wy³¹cznie do
wietrzenia, a nie w celu regulowania temperatury.
Krótkie intensywne wietrzenie jest bardziej efektywne
i energooszczêdne ni¿ d³ugotrwale uchylone okna.
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Ca³kowicie otwarte zawory grzejnikowe.
W pomieszczeniu, w którym znajduje siê urz¹dzenie
zdalnego sterowania z aktywnym czujnikiem
temperatury, wszystkie zawory termostatyczne przy
grzejnikach powinny byæ ca³kowicie otwarte.

4 Nastawa regulatora kot³owego
Przy wybranym na regulatorze kot³owym trybie pracy
instalacji: lub E, mo¿na ustawiæ na sterowniku ¿¹dany
tryb pracy. Przy wybranym na regulatorze trybie pracy
instalacji: , E lub
mo¿na za pomoc¹ sterownika
FBGa, regulowaæ temperaturê dzienn¹.

Przy wybranym na regulatorze trybie pracy E, mo¿na na
zdalnym sterowniku FBGa, ustawiæ ¿¹dan¹ temperaturê
„dzienn¹”, przy czym w okresie pracy instalacji w trybie
obni¿enia w³¹cza siê ogrzewanie tylko w przypadku
spadku temperatury zewnêtrznej poni¿ej ok. 3°C.
Temperatura jest w tym przypadku regulowana wed³ug
nastaw temperatury nocnej na regulatorze kot³owym.

Przy trybie pracy serwisowej " " ustawionym na
regulatorze kot³owym instalacja grzewcza stale pracuje,
niezale¿nie od nastaw na zdalnym sterowniku.
Przy nastawie „0” na regulatorze kot³owym dziêki funkcji
zabezpieczenia przed mrozem instalacja ogrzewania
w³¹cza siê tylko w przypadku spadku temperatury
zewnêtrznej poni¿ej ok. 3°C. Temperatura jest w tym
wypadku regulowana wg nastaw dla temperatury
nocnej na regulatorze kot³owym. Obowi¹zuj¹cy tryb
pracy instalacji mo¿na odczytaæ w tabeli podanej w
punkcie 2 instrukcji.
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4 Nastawa regulatora kot³owego
na wspó³pracuj¹cym regulatorze kot³owym VRC Set calormatic UB lub UBW
Na regulatorze kot³owym prze³¹cznik trybów pracy
powinien byæ ustawiony w pozycji : lub E.
Czujnik temperatury pokojowej sterownika FBGa, nale¿y
uaktywniæ (patrz pkt. 9.5 instrukcji), gdy¿ pozwala
to zaoszczêdziæ energiê grzewcz¹, gdy w
pomieszczeniu wystêpuj¹ zyski ciep³a od: s³oñca,
urz¹dzeñ elektrycznych lub osób przebywaj¹cych w
pomieszczeniu.
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5 Nastawa zdalnego sterownika
5.1 Wybór trybu pracy instalacji
Prze³¹cznikiem trybów pracy (1) mo¿na dostosowaæ
pracê instalacji grzewczej do w³asnych indywidualnych
potrzeb (patrz pkt. 6 instrukcji).

5.3 Nastawy podstawowe
Ustaw prze³¹cznik trybu pracy instalacji (1) w pozycji ,
a pokrêt³o (2) regulacji temperatury dziennej - w pozycji
„0”.

5.2 Nastawa temperatury dziennej
Pokrêt³o (2) s³u¿y do przesuwania równolegle krzywej
grzania na regulatorze kot³owym, w wyniku czego
nastêpuje zmiana temperatury pomieszczenia, przy
czym jedna podzia³ka odpowiada zmianie o ok 2,5 K.
Pr zy pra wi d³ owo za pro je kt owa ne j i do br ze
wyregulowanej instalacji odpowiada to nastêpuj¹cym
wartoœciom
w skrajnym lewym po³o¿eniu
– ok. 12,5°C
w po³o¿eniu œrodkowym
0 ok. 20,0°C
w skrajnym prawym po³o¿eniu
+ ok. 27,5°C

Przy prawid³owo zaprojektowanej i dobrze
wyregulowanej instalacji grzewczej takie ustawienie
zapewnia temperaturê pokojow¹ ok. 20°C, podczas
ogrzewania z temperatur¹ „dzienn¹”
Wybrane nastawy nale¿y kontrolowaæ przez d³u¿szy
czas. Osi¹gniêcie zadanej temperatury pokojowej
wymaga bowiem d³u¿szego czasu ze wzglêdu na
bezw³adnoœæ ciepln¹ obiektu.
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6 Wybór trybu pracy instalacji

Rys.6.1 Prze³¹cznik trybu pracy Instalacji (1)
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W pozycji " ” instalacja grzewcza pracuje stale
z zadan¹ temperatur¹, „nocn¹”. Przy trybie pracy „E” na
regulatorze kot³owym, instalacja grzewcza jest wy³¹czona,
a aktywna jest tylko funkcja zabezpieczenia przed
zmro¿eniem uk³adu (patrz pkt. 4 instrukcji).
W pozycji " ” instalacja grzewcza pracuje stale
z zadan¹ temperatur¹ „dzienn¹”, gdy regulator kot³owy
ustawiony jest do pracy wg programu czasowego „ " lub
w trybie ,E'. W innych przypadkach instalacja pracuje wg
zasad podanych w tabeli (patrz p. 2 instrukcji).
W pozycji „ ” instalacja pracuje wg programu
czasowego ustawionego na zegarze steruj¹cym
regulatora kot³owego z zadan¹ temperatur¹ „dzienn¹" lub
temperatur¹ "nocn¹” .
Je¿eli prze³¹cznik trybu pracy regulatora kot³owego
ustawiony jest na „E" to aktywny jest energooszczêdny tryb
pracy instalacji, (patrz pkt. 4 instrukcji).

7 Nastawa temperatury "dziennej"
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W pozycji "0", przy prawid³owo zaprojektowanej i
dobrze wyregulowanej instalacji grzewczej,
temperatura w pomieszczeniu wynosi ok. 20°C.
Przy obracaniu pokrêt³a w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara zwiêkszamy temperaturê zasilania,
przy czym jedna podzia³ka odpowiada zmianie
temperatury pomieszczenia o 2,5 K.
Maksymalna temperatura zadana wynosi ok. 27,5°C.
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Rys. 7.1 Pokrêt³o (2)

Przy obracaniu pokrêt³a w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara zmniejszamy temperaturê zasilania,
a jedna podzia³ka odpowiada zmianie temperatury
o 2,5 K.
Minimalna temperatura zadana wynosi ok. 12,5°C.
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8 Monta¿

27
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39

67

4

4 p³ytka monta¿owa
11 sterownik
Rys. 8.1 Wymiary (w mm)
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39
115

8 Monta¿
8.1 Zastosowanie
Urz¹dzenie zdalnego sterowania typu: VRC calormatic
FBGa , przewidziane jest do wspó³pracy z regulatorami
kot³owymi typu: VRC Set calormatic UB, UBW oraz
klassik BV.
8.2 Miejsce zamontowania
Sterownik mo¿na zamontowaæ w dowolnie wybranym
suchym pomieszczeniu, w którym temperatura pokojowa
nie przekracza 50°C. Urz¹dzenie zdalnego
sterowania z w³¹czonym czujnikiem temperatury
pokojowej (patrz pkt. 9.5 instrukcji) nale¿y zamontowaæ
w miejscu odpowiednim dla pomiaru temperatury..
Z regu³y takim miejscem jest œciana g³ównego
pomieszczenia mieszkalnego, na wysokoœci ok. 1,5 m.
W miejscu tym nale¿y zapewniæ nie zak³ócony pomiar
temperatury otoczenia.

Przy wyborze miejsca zamontowania nale¿y uwa¿aæ,
aby sterownik nie znajdowa³ siê w bezpoœrednim
s¹siedztwie drzwi lub okien ani dodatkowych Ÿróde³
ciep³a jak: grzejniki, œciana kominowa, czy telewizor lub
nie by³ wystawiony na dzia³anie promieni s³onecznych.
W pokoju, w którym zamontowany jest zdalny sterownik,
wszystkie termostatyczne zawory grzejnikowe musz¹
byæ ca³kowicie otwarte.
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8 Monta¿
5

calorma
tic
FBGa

4
3 zatrzask
4 p³ytka monta¿owa
Rys. 8.2 Monta¿
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3 5 7
11

3

5 otwory do mocowania
7 listwa zaciskowa
11 sterownik

8 Monta¿
8.3 Kolejnoœæ monta¿u
Przewody elektryczne do regulatora kot³owego najlepiej
u³o¿yæ przed zamontowaniem sterownika.
W tym celu nale¿y:
a) zdj¹æ sterownik (11), odginaj¹c za pomoc¹
wkrêtaka, zatrzaski (3) w p³ytce monta¿owej
(4).
b) wywieraæ dwa otwory o œrednicy 6 mm
w odpowiedniej odleg³oœci (zgodnie z rys. 9.1)
i zamocowaæ ko³ki rozporowe (w komplecie).
c)

przykrêciæ p³ytkê monta¿ow¹ sterownika (4)
do œciany za pomoc¹ dwóch dostarczonych
wkrêtów.
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9 Pod³¹czenie elektryczne
4

4
5
6
7
8

p³ytka monta¿owa
otwory do monta¿u
przepust kablowy
listwa zaciskowa
z³¹cza kontaktowe

Rys. 9.1. P³ytka monta¿owa
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9 Pod³¹czenie elektryczne
9.1 Przepisy
Pod³¹czenie elektryczne sterownika mo¿e byæ
wykonane przez autoryzowanego instalatora. Przed
pod³¹czeniem nale¿y upewniæ siê czy kocio³ grzewczy
jest wy³¹czony.

a) Przewód elektryczny prze³o¿yæ przez przepust
kablowy (6, rys. 9.1 ).
b) Pod³¹czyæ do listwy zaciskowej sterownika
(patrz rys. 9.3).

9.2 Pod³¹czenie elektryczne
Sterownik VRC calormatic FBGa nale¿y po³¹czyæ
z regulatorem kot³owym przewodem 3 ¿y³owym.
Minimalny przekrój przewodów 0,75 mm2 Napiêcie
pracy max 5.1 V .
Przewody o ró¿nych napiêciach nie mog¹ byæ
prowadzone wspólnie, co oznacza, ¿e przewody
sterownika musz¹ byæ prowadzone oddzielnie od
przewodów napiêciowych 220 V~.
9.3 Zaciski przy³¹czeniowe
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9 Pod³¹czenie elektryczne

o. RF

9
10
9 wtyki
10 prze³¹cznik czujnika temperatury pokojowej
Rys. 9.2. Odwrotna strona sterownika (11)
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m. RF

9 Pod³¹czenie elektryczne
9.4 Monta¿ sterownika
Górn¹ czêœæ zdalnego sterownika (11, rys. 8.2), na³o¿yæ
na p³ytkê monta¿ow¹ (4, rys. 8.2) tak, aby wtyki
(poz.9, rys. 9. 2), wesz ³y w z³¹c za na p³y tce
(poz. 8 rys. 9.1 ) a zatrzaski podstawki „zaskoczy³y”
(poz.3, rys. 8.2).

9.5 Pomiar temperatury pokojowej
Czujnik temperatury pokojowej mo¿e byæ wykorzystany
do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, w którym
zamontowany jest sterownik.
W tym celu nale¿y ustawiæ prze³¹cznik (10)
w pozycji „m. RF”.
Aby wy³¹czyæ pomiar, prze³¹cznik (10)
nale¿y ustawiæ w pozycji „o. RF'.
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9 Pod³¹czenie elektryczne
Zdalny sterownik
VRC calormatic FBGa

B
C
D

Rys. 9.3. Pod³¹czenia elektryczne
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Listwa pod³¹czeniowa
regulatora kot³owego
VRC Set calormatic UB
VRC Set calormatic UBW
VRC Set Klassik BW

B
C
D

10 Dane techniczne
Typ sterownika
Numer katalogowy
Napiêcie pracy
Zakres regulacji temperatury:
Wymiary
szerokoœæ
wysokoœæ
g³êbokoœæ
Masa
Minimalny przekrój przewodu przy³¹czeniowego
Stopieñ ochrony
Klasa bezpieczeñstwa
Temperatura pracy
Dopuszczalna temperatura sk³adowania

VRC calormatic FBG a
9537
5V
12,5 ... 27,5°C
115 mm
67 mm
27 mm
ok. 80 g
3 x 0,75 mm2
IP 30
III
+5°C ... +40°C
-40°C ... + 50°C
Zmiany zastrze¿one
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