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INSTRUKCJA OBS£UGI I MONTA¯U
URZ¥DZENIA ZDALNEGO STEROWANIA
dla regulatora VRC Set colormatic MF
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1 WIDOK URZ¥DZENIA, ELEMENTY OBS£UGI
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1 prze³¹cznik trybu pracy instalacji
2 pokrêt³o nastaw temperatury dziennej
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2 Sposoby oszczêdzania energii
Regulator kot³owy VRC Set calormatic MF nale¿y ustawiæ wed³ug zasad opisanych w jego instrukcji obs³ugi.

RADA

Optymalne dobranie temperatury
pokojowej
Temperatura pokojowa powinna byæ
ustawiona tak, aby zapewnia³a komfort
ciep lny. Ka¿d e podw y¿sz enie tej
temperatury o jeden stopieñ powoduje
niepotrzebny wzrost zu¿ycia energii
o ok. 6%.
Obni¿enie temperatury pokojowej

RADA
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Obni¿aj temperaturê pokojowa na noc
a tak¿e podczas nieobecnoœci w domu.

RADA

RADA

Wietrzenie: krótko i intensywnie
W sezonie grzewczym otwieraj okna
wy³¹cznie do wietrzenia, a nie w celu regulacji
temperatury. Krótkie intensywne wietrzenie jest
bardziej efektywne i energooszczêdne ni¿
d³ugo, uchylone okno.
Wietrzenie przy wy³¹czonym ogrzewaniu
Podczas wietrzenia prze³¹cznik trybu pracy
instalacji powinien byæ ustawiony (patrz
widok urz¹dzenia ) na ogrzewanie
z obni¿ona temperatur¹, symbol ( ).
Zapobiegnie to niepotrzebnemu w³¹czeniu siê
ogrzewania w trakcie wietrzenia.

2 Sposoby oszczêdzania energii

RADA

Ca³kowicie otwarte termostatyczne
zawory grzejnikowe
W pomieszczeniu, w którym znajduje siê
urz¹dzenie zdalnego sterowania,
wszystkie zawory termostatyczne przy
grzejnikach powinny byæ ca³kowicie
otwarte.
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3 Nastawa parametrów pracy instalacji
3.1 Tryby pracy regulatora
Sterownik VRC calormatic FBGd wspó³pracuje
z regulatorem kot³owym VRC calormatic MF lub MF
Tec. Nastawy na regulatorze kot³owym maj¹
priorytet wzglêdem nastaw na sterowniku. Istnieje
mo¿liwoœæ wyboru nastêpuj¹cych nastaw trybu
pracy instalacji na regulatorze.
Zegar
EKON
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Je¿eli na regulatorze kot³owym jest
ustawiony tryb pracy "zegar" (program
czasowy)
lub tryb "ekon" (energooszczêdny),
mo¿na na sterowniku wybraæ tryb pracy
instalacji jak równie¿ regulowaæ
temperaturê dzienn¹ grzania.

Dzieñ

Je¿eli na regulatorze kot³owym jest ustawiony
tryb pracy "dzieñ" na sterowniku mo¿na
tylko regulowaæ temperaturê dzienn¹ grzania,
bez mo¿liwoœci zmiany trybu pracy instalacji.

3 Nastawa parametrów pracy instalacji
Je¿eli na regulatorze kot³owym jest
ustawiony tryb, pracy serwisowej tzw.
"kominiar z", instala cja grzewcza stale
pracuje, niezale¿nie od nastaw na zdalnym
sterowniku.
Wy³.

Je¿eli na regulatorze kot³owym jest
ustawiony tryb pracy"Wy³.", instalacja
jest stale wy³¹czona, niezale¿nie od nastaw
na sterowniku. W³¹czona jest funkcja
ochrony przed zamarzaniem.

3.2 Tabela nastaw trybu pracy instalacji
W niniejszej tabeli pokazano, który z ustawionych
trybów pracy instalacji obowi¹zuje przy ró¿nych
kombinacjach nastaw regulatora kot³owego
i sterownika.
Mo¿liwoœci nastaw na sterowniku s¹ najwiêksze, gdy
regulator kot³owy jest ustawiony na tryb pracy wg
p r o g r a m u c z a s o w e g o " z e g a r " l u b " e ko n "
(=energooszczêdny)
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3 Nastawa parametrów pracy instalacji
Tryb pracy
ustawiony na
regulatorze
kot³owym

Zegar

Dzieñ

Noc

Wy³.

E

Tryb pracy
ustawiony na
zdalnym
sterowniku
Obowi¹zuj¹cy
tryb
pracy

E

0*

0*

* Ogrzewanie w³¹cza siê tylko, gdy temperatura
zewnêtrzna spadnie poni¿ej 3°C i pracuje
w trybie z obni¿on¹ nocn¹ temperatur¹ grzania.
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4 Nastawy na sterowniku
4.1 Wybór trybu pracy instalacji
Prze³¹cznikiem trybu pracy instalacji mo¿na dostosowaæ
pracê instalacji grzewczej do indywidualnych potrzeb.
Po pewnym czasie, zale¿nym od rodzaju i wielkoœci
budynku oraz od temperatury zewnêtrznej ustali siê
temperatura pomieszczenia.

Pozycja" "
Przy tym ustawieniu, instalacja
pracuje z zadana obni¿on¹
temperatur¹ tzw. "nocn¹". Program
czasowy ustawiony na zegarze
steruj¹cym jest pomijany.

Pozycja " "
Przy tym ustawieniu, instalacja
pracuje ze sta³¹ zadan¹ temperatur¹
tzw. "dzienn¹". Program czasowy
ustawiony na zegarze steruj¹cym jest
pomijany.
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4 Nastawy na sterowniku
Pozycja " "
Przy tym ustawieniu, instalacja
pracuje wg ustawionego programu
czasowego z zadan¹ temperatur¹
grzania "dzienn¹" lub "nocn¹".
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4.2 Regulacja temperatury "dziennej"
0
-

+

Pokrêt³em nastaw temperatury
dziennej nale¿y ustawiæ zadana
temperaturê pokojow¹ wymagan¹ w
mieszkaniu. Pozycja "0" odpowiada
zadanej temperaturze równej:
20°C.

4 Nastawy na sterowniku
0
-
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Aby po dw y¿ sz yæ te mp era tu rê
pokojow¹ nale¿y obracaæ pokrêt³em
w prawo.
Je dn a po dz ia ³ka od po wi ad a
zmianie temperatury o 2,5 K:
Pozycja "+ 1” 22.5°C
Pozycja "+2” 25,0°C
Pozycja "+3” 27,5°C

0
-

+

Aby obni¿yæ temperaturê pokojow¹
nale¿y obracaæ pokrêt³em w lewo.
Jedna podzia³ka odpowiada.
zmianie temperatury o 2,5 K:
Pozycja "- 1” 17,5°C
Pozycja "- 2” 15,0°C
Pozycja "- 3” 12,5°C
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5 Monta¿ sterownika
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne,
ustawianie parametrów sterownika
oraz pierwsze uruchomienie mog¹
byæ wykonane wy³¹cznie przez
autoryzowanego instalatora!
5.1 Zastosowanie
Zdalny sterownik FBG d jest przeznaczony do
wspó³pracy z regulatorem kot³owym typu:
VRC calormatic MF lub MF Tec.
5.2 Miejsce zamontowania

wewnêtrzna g³ównego pomieszczenia mieszkalnego
na wysokoœci ok. 1,5 m. W miejscu tym nale¿y zapewniæ
nie zak³ócony pomiar temperatury pomieszczenia.
Sterownik nie mo¿e byæ schowany za meblami czy za
zas³onami. Miejsca zamontowania sterownika nie mo¿e
byæ po³o¿one w bezpoœrednim s¹siedztwie drzwi, okien
lub Ÿróde³ ciep³a (grzejniki, œciana kominowa, telewizor
dzia³anie promieni s³onecznych).
W pokoju, w którym zamontowany jest sterownik,
wszystkie termostatyczne zawory grzejnikowe musz¹
byæ ca³kowicie otwarte.

Zdalny sterownik nale¿y zamontowaæ w wybranym do
tego celu pomieszczeniu w ³atwo dostêpnym miejscu.
Najkorzystniejszym miejscem jest z regu³y œciana
13

5 Monta¿ sterownika
5.3 Kolejnoœæ monta¿u
Przewody elektryczne do regulatora kot³owego najlepiej
u³o¿yæ przed zamontowaniem sterownika.
W tym celu nale¿y:
ustawiæ wy³¹cznik g³ówny kot³a
w Pozycji „Wy³”.
w c i s n ¹ æ l e k k o k o ñ c ó w kê w k r ê t a k a
w zatrzaski sterownika (patrz rysunek na
nastêpnej stronie) i wymontowaæ p³ytkê
monta¿ow¹ (4) sterownika (11).
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wywierciæ dwa otwory w œcianie o œrednicy
6 mm w odpowiedniej odleg³oœci (zgodnie
z rysunkiem) i zamocowaæ ko³ki rozporowe
(w komplecie).
przykrêciæ p³ytkê monta¿ow¹ na œcianie
za pomoc¹ dwóch dostarczonych
w komplecie wkrêtów.

5 Monta¿ sterownika
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6 Pod³¹czenie sterownika
6.1 Wytyczne
Pod ³¹ cze ni e el ek tr ycz ne mo ¿e byæ
wykonane wy³¹cznie przez
autoryzowanego instalatora.
Upewniæ siê, czy w³¹cznik kot³owy
jest wy³¹czony.
Zdalny sterownik mo¿e byæ pod³¹czony
tylko do zacisków niskonapiêciowych
regulatora kot³owego.
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6.2 Przewody elektryczne
Do po³¹czenia zdalnego sterownika z regulatorem
mo¿na zastosowaæ dwu¿y³owy przewód elektryczny o
min. przekroju 0,75 mm2 (max napiêcie zasilania 5 V)
Przewody o ró¿nych napiêciach musz¹ byæ u³o¿one
osobno. Przewody niskonapiêciowe
(od czujników) oraz przewody 230 V nie mog¹ byæ
prowadzone wspólnie.

6 Pod³¹czenie zdalnego sterownika
6.3 Pod³¹czenie elektryczne
Przy pod³¹czaniu kilku urz¹dzeñ zdalnego
sterowania obowi¹zuje zasada
pod³¹czenia maksymalnie trzech
sterowników np. w sposób pokazany
na rysunku. Kable pod³¹czeniowe nie mog¹
tworzyæ zamkniêtego obwodu.
Przewody pod³¹czyæ na zaciski 7 i 9 w ka¿dym
sterowniku zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.

VRC calormatic MF
A

FBGd
7
9

FBGd
7
9

FBGd
7
9

C

Wtyczka
w kotle
A
B
C
D

Zdalny sterownik
FBG d

7
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6 Pod³¹czenie sterownika
Prze³o¿yæ przewód elektryczny przez
przepust kablowy (patrz rysunek obok).(6)
4

5

6

7

Pod³¹czyæ przewód do listwy zaciskowej
(7).
Ustawiæ za pomoc¹ prze³¹cznika (10)
adres sterownika. W instalacji z wiêcej ni¿
jednym sterownikiem, ka¿de urz¹dzenie
musi posiadaæ w³asny adres.
(rysunek na nastêpnej stronie)
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6 Pod³¹czenie sterownika
6.4 Monta¿ sterownika
Pozycja 1 do obiegu grzewczego BK
Pozycja 2 do obiegu grzewczego MK1
Pozycja 3 do obiegu grzewczego MK2

1

Sterownik na³o¿yæ na p³ytkê
monta¿ow¹ tak, aby wtyki (9) wesz³y
w otwory zaciskowe (8) p³ytki monta¿owej
a zatrzaski sterownika „zaskoczy³y”.

3
2

9
10
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6 Pod³¹czenie sterownika
6.5 Pomiar temperatury pokojowej
Czujnik temperatury pokojowej mo¿e byæ wykorzystany
do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, w którym
zainstalowany jest sterownik. W³¹czenie lub wy³¹czenie
czujnika temperatury jest mo¿liwe w regulatorze
kot³owym.
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7 Uruchomienie
Pi er wsz e ur uc ho mi en ie ur z¹ dze ni a zd al ne go
st er ow an ia po wi nn o by æ wy ko na ne ra ze m
z u ru ch am ia ni em in st al acj i g rze wcz ej pr zez
autoryzowanego instalatora, odpowiedzialnego
za wykonanie instalacji.

Adresy nie mog¹ siê powtarzaæ. Je¿eli dioda œwieci
mimo prawid³owo ustawionych adresów, wskazuje to na
zak³ócenie w przewodach przy³¹czeniowych.
Nale¿y wówc zas sprawd ziæ wszyst kie kable
po³¹czeniowe.

Instalator powinien dokonaæ nastaw regulatora oraz
sterownika zgodnie z ¿yczeniem u¿ytkownika.
Przy uruchamianiu uk³adu sterowania miga (wewn¹trz)
czerwona dioda przez ok. 30 sekund do momentu
uzyskania przez niego po³¹czenia z regulatorem. Je¿eli
po up³ywie tego czasu dioda œwieci nadal, nale¿y
sprawdziæ adresy pod³¹czonych do regulatora
sterowników.
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8 Dane techniczne
Typ sterownika
Numer katalogowy
Napiêcie zasilania
Zakres nastawy temperatur
:
Wymiary
szerokoœæ
wysokoœæ
g³êbokoœæ
Masa
Minimalny przekrój przewodu przy³¹czeniowego
Stopieñ ochrony
Klasa bezpieczeñstwa
Temperatura pracy
Dopuszczalna temperatura sk³adowania

VRC calormatic FBG d
9538
5V
12,5 ... 27,5°C
115 mm
67 mm
27 mm
ok. 80 g
2 x 0,75 mm2
IP 30
III
+5°C ... +40°C
-40°C ... + 50°C
Zmiany zastrze¿one
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8 Dane techniczne
Znak CE
Oznakowanie regulatora kot³owego VRC calormatic
MF znakiem CE informuje, ¿e zdalne sterowniki FBG d
we wspó³pracy z regulatorami VRC Set MF...oraz
MF Tec spe³niaj¹ podstawowe wymagania wytycznych
Rady Europy (Wytyczne Rady Europy 89/336/EWG).
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