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Parametry kotła

Zastosowanie
Urządzenie calorMATIC 392f jest programowanym 
regulatorem temperatury pokojowej dla instalacji 
ogrzewania. Regulator calorMatic 392f steruje również 
pracą termy ciepłej wody.

Za pomocą regulatora calorMATIC 392 można 
wprowadzać (programować) różne wartości zadane 
temperatury pokojowej — zarówno dla poszczególnych 
pór dnia jak i dla poszczególnych dni tygodnia.
W trybie automatycznym, calorMATIC 392f reguluje 
ogrzewanie według wprowadzonych wartości zadanych 
(patrz rys. 0.1).

Za pomocą regulatora calorMATIC 392f można również 
ustawiać dzienne godziny nagrzewania wody w termie 
ciepłej wody.

Rys. 0.1  Tryb automatyczny ogrzewania: Przykład 

wprowadzania wartości zadanych temperatury 

pokojowej dla różnych pór dnia

Ponadto regulator calorMATIC 392f może być 
zastosowany dla regulacji następujących podzespołów 
osprzętu:
– pompy obiegowej dla przygotowania wody gorącej 

w połączeniu z modułem wielofunkcyjnym VR 40
– konwencjonalnego zasobnika ciepłej wody
– zbiornika warstwowego actoSTOR f-my Vaillant

Regulator calorMATIC 392f może być częścią nowej 
instalacji ogrzewania i ciepłej wody, ale równie dobrze 
może być zastosowany do instalacji już istniejącej. 
Podgrzewacz musi być wyposażony w interfejs do 
magistrali elektronicznej eBUS.

Magistrala elektroniczna (eBUS) jest standardem 
komunikacji elektronicznej dla wymiany danych między 
podzespołami techniki grzewczej.

Właściwości wyrobu
– Interfejs do magistrali eBUS
– Łączność bezprzewodowa z kotłem firmy Vaillant
– Podświetlone, graficzne obrazowanie (pole odczytu)
– Obsługa za pomocą dwóch nastawników w oparciu 

o zasadę f-my Vaillant "przekręcić i kliknąć"
– Bezpośredni montaż odbiornika sygnału radiowego na 

pulpicie nastawczym urządzenia grzejnego lub 
rozdzielny montaż naścienny

– Rozdzielny montaż naścienny regulatora
– Przygotowany do współpracy z pakietem 

oprogramowania diagnostycznego vrDIALOG 810/2 
i z oprogramowaniem internetowym wymiany danych 
vrnetDIALOG, umożliwiającym zdalną diagnostykę 
usterek i zdalne dokonywanie nastaw

Parametry kotła
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1 Wskazówki do instrukcji 

Przedstawione niżej informacje są pomocne 
w korzystaniu z instrukcji. Wraz z niniejszą instrukcją 
obsługi obowiązują pozostałe dokumenty.
Za szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania 
niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności.

Dodatkowe obowiązujące dokumenty:
– Instrukcja instalacji wnętrzowego regulatora 

temperatury pokojowej calorMATIC 392f firmy Vaillant 
(część 2 niniejszego dokumentu; dla 
wyspecjalizowanego technika)

– Instrukcja obsługi i instalacji zakupionej instalacji 
grzewczej

– Wszystkie instrukcje części składowych osprzętu

Glossariusz
Na końcu niniejszego w załączniku, są podane w 
porządku alfabetycznym tłumaczenia specjalnych 
terminów lub objaśnienia istotnych funkcji.

1.1 Przechowywanie dokumentacji
Zarówno niniejszą instrukcję obsługi jak i wszystkie inne 
istotne dokumenty należy zachować w takim miejscu, 
aby były w każdej chwili dostępne.

1.2 Stosowane symbole
Podczas instalowania urządzenia należy przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa, podanych w niniejszej instrukcji!

e Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym!

d Niebezpieczeństwo!
Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia!

H Uwaga!
Zagrożenie oparzeniami!

a Uwaga!
Możliwe zagrożenie dla urządzenia i środowiska 
naturalnego!

h Uwaga
Użyteczne informacje i wskazówki.

 Symbol wymaganej aktywności

1.3 Ważność instrukcji
Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje wyłącznie dla 
urządzeń o następujących numerach:

0020028510, 0020028511, 0020028512, 0020028513, 
0020028514

4024074518083, 4024074518090, 4024074518106, 
4024074518113, 4024074518328

O numer wyrobu należy zapytać instalatora urządzenia.

1.4  Oznaczenie CE
Znak CE informuje, że wnętrzowy regulator temperatury 
calorMATIC 392 spełnia zasadnicze wymagania 
następujących dyrektyw

2 Bezpieczeństwo

Montaż regulatora calorMATIC 392f może przeprowadzić 
tylko instalator posiadający odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. Technik instalujący urządzenie jest 
również odpowiedzialny za prawidłowość zainstalowania 
i pierwsze uruchomienie regulatora.

H Uwaga!
Niebezpieczeństwo oparzenia przez gorącą 
wodę!
W miejscach poboru gorącej wody przy zadanej 
temperaturze stanowiącej powyżej 60 °C 
powstaje niebezpieczeństwo oparzenia. 
Małe dzieci oraz osoby w starszym wieku są 
narażone na niebezpieczeństwo już przy niższej 
temperaturze.
Należy wybrać temperaturę zadaną o takiej 
wartości, aby nie stanowiła ona zagrożenia dla 
nikogo z domowników lub osób, korzystających 
z wody ciepłej (patrz rozdz. 4.7.4).

 Uwaga!
Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą!
Jeżeli instalator zasobnika gorącej wody 
aktywował tryb ochrony przed legionellozą 
(inaczej - chorobą legionistów), temperatura 
gorącej wody może w punktach poboru 
w pewnych okresach czasu osiągać wartość 
powyżej 60 °C.
W podobnym przypadku należy spytać 
instalatora, czy jest uruchomiony został tryb 
ochrony przez legionellozą, a jeżeli tak, 
w którym dniu tygodnia i o której godzinie.

Wskazówki do instrukcji 1
Bezpieczeństwo 2
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3 Uwagi do eksploatacji

3 Uwagi do eksploatacji

3.1 Przeznaczenie
Regulator calorMATIC 392f został skonstruowany 
zgodnie z aktualnym stanem techniki i obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa technicznego.
Pomimo tego, niewłaściwa lub niezgodna z 
przeznaczeniem obsługa urządzenia stać się przyczyną 
jego uszkodzeń lub też innych szkód materialnych.

Wnętrzowy regulator calorMATIC 392f służy do regulacji 
temperatury pokojowej i zależnej od pory dnia 
(tygodnia, miesiąca) regulacji instalacji ogrzewania 
z (lub bez) termą ciepłej wody/pompą cyrkulacyjną 
z kotłem f-my Vaillant, wyposażony w interfejs do 
magistrali elektronicznej (eBUS).
Regulator może pracować z następnymi częściami 
składowymi osprzętu:

– pompą cyrkulacyjną do przygotowania wody gorącej 
w połączeniu z modułem wielofunkcyjnym VR 40

– konwencjonalnym zasobnikiem ciepłej wody
– zbiornikiem warstwowym actoSTOR f-my Vaillant

Inne lub wykraczające poza ten zakres użytkowanie 
uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe 
z tego powodu szkody Producent lub Dostawca wyrobu 
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ryzyko spoczywa 
wyłącznie na Użytkowniku.
Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzenia 
obejmuje również przestrzeganie instrukcji obsługi 
i instalacji jak również stosowanie się do wszystkich 
innych, obowiązujących dokumentów.

3.2 Warunki otoczenia
Zarówno sam regulator jak i odbiornik sygnału 
radiowego mogą być instalowane wyłącznie w suchych 
pomieszczeniach.

Należy zwracać uwagę na to aby:
– zapewnić swobodną cyrkulację powietrza wokół 

regulatora calorMATIC 392f i nie przystawiać 
regulatora meblami, oddzielać firankami ani nie 
osłaniać żadnymi przedmiotami.

– zawory wszystkich kaloryferów w pokoju, w którym 
zamontowano calorMATIC 392f, były w całości otwarte.

3.3  Czyszczenie i konserwacja
Obudowę calorMATIC 392f należy czyścić za pomocą 
wilgotnej ściereczki.
Nie należy stosować do czyszczenia środków do 
szorowania lub czyszczących, które mogłyby uszkodzić 
elementy obsługi, części obudowy lub ekran 
wyświetlacza.

3.4 Warunki Gwarancji
Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu
1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko urządzeń 

do których odnosi się niniejsza instrukcja obsługi.
2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. 

dotyczy urządzeń grzewczych marki Vaillant, 
zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela 
gwarancji prawidłowego działania urządzenia na 
okres 24 miesięcy od dnia sprzedaży (potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami)

4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje 
prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia 
powstałych z winy producenta.

5. Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności urządzeń 
są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 
0 801 804 444, lub pod numerem telefonu firm 
uprawnionych do "Napraw Gwarancyjnych", których 
spis znajduje się na www.vaillant.pl

3.5 Recykling i usuwanie odpadów
Zarówno regulator calorMATIC 392f jak i jego 
opakowanie transportowe zawierają dużo elementów 
z materiałów, nadających się do recyklingu.

Kocioł
Urządzenie calorMATIC 392f oraz cały osprzęt nie 
klasyfikują się do kategorii odpadów i śmieci 
z gospodarstw domowych. Należy zadbać o to, aby 
utylizacja starego urządzenia i należącego do niego 
osprzętu została przeprowadzona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Opakowanie
Usunięcie opakowania transportowego należy zlecić 
instalatorowi, który zainstalował urządzenie.

Baterie
Baterie nie klasyfikują się do odpadów domowych. 
Należy zadbać o zgodne z przepisami usuwanie baterii.
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4 Obsługa

h Wskazówka 
Instalator regulatora calorMATIC 392 powinien 
objaśnić działanie i obsługę urządzenia. 
Przy tym można pominąć nieplanowane 
zmiany w istniejących ustawieniach

4.1 Widok pola obsługi i wskazań

Cz. 12.01.06
11:46

Auto 19.0 °C
VRT 392f

23

1

Rys. 4.1  Widok pola obsługi i odczytu

Legenda
1  Wyświetlacz (pole wskazań wyświetlacza)
2 Element obsługi prawego nastawnika
3 Element obsługi lewego nastawnika

Rys. 4.1 pokazuje uproszczone wskazania podstawowe na 
wyświetlaczu. Uproszczone wskazania podstawowe 
obejmują następujące informacje:
– tryb pracy (automatyczny, ręczny lub wyłączony) 

obwodu ogrzewania
– aktualną temperaturę pokojową

Uproszczone wskazania podstawowe są dokładnie 
opisane w rozdz. 4.3.3.

Funkcje obu nastawników są opisane w rozdz. 4.3.

h Wskazówka
Aby ograniczyć zużycie prądu zasilania, odczyt 
jest normalnie wyłączony. Przedłuża to okres 
żywotności baterii. 
Przy każdorazowym poruszeniu pokręteł 
nastawników lub kliknięciu, uruchamia się 
automatycznie odczyt i podświetlenie. 
W przypadku nie używania zespołów sterowania 
przez 1 minutę, odczyt przechodzi 
automatycznie na wskazania podstawowe 
i wyłącza się całkowicie po upływie 10 minut.

 Wskazówka 
Przy pokręcaniu nastawników, należy najpierw 
zapoznać się z wartościami na odbiorniku 
sygnałów radiowych. Jeżeli w odczycie są tylko 
kreski (--) zamiast pokazywanych wartości. 
Stan ten trwa zwykle do 2 sekund.
Zależnie od warunków otoczenia, może upłynąć 
pewien okres czasu (do 15 minut) zanim nastąpi 
odczyt aktualnych, przychodzących z 
odbiornika danych i ich pokazanie na ekranie.
Jeżeli po tym okresie będą nadal wyświetlane 
kreski (--), wówczas należy się skontaktować 
z serwisem.

 Obsługa 4
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4.2 Widok ekranu wyświetlacza (pola wskazań)
Parametry (wartości robocze) regulatora 
calorMATIC 392, zarówno we wskazaniach jak i przy 
wprowadzaniu danych są prezentowane na różnych 
stronach obrazowania.
Strony obrazowania dzielą się na:
– uproszczone wskazania podstawowe (rys. 4.8)
– wskazania podstawowe (rys. 4.2)
– strony odczytu/wprowadzania dla określonych 

parametrów na poziomie dostępu użytkownika
– strony wskazania/wprowadzenia danych dla 

specjalnych parametrów roboczych i parametrów 
instalacji na poziomie dla serwisu

Wszystkie strony wyświetlacza są podzielone na trzy 
strefy.

56.0 °C      

Auto  

> Ustawić zad.temp.pokoj.

21.0 °C    

Cz. 12.01.06
11:46

HK1          

Auto  Ciepła woda

1

2

3

Rys. 4.2  Widok wyświetlacza (przykład wskazań 

podstawowych)

Legenda
1 Przedział danych głównych, tytuł strony lub komunikaty stanu 

i o usterkach
2 Strefa dla wyświetlania i wprowadzenia parametrów
3 Strefa dla wyświetlania objaśnień

Do danych podstawowych należą:
– dzień tygodnia
– data
– czas

W przypadku stron wskazań/wprowadzenia danych dla 
specjalnych parametrów wyświetlany jest tytuł strony 
zamiast danych podstawowych (patrz: Rozdz. 4.12).

> Ustawić zad.temp.pokoj.

Cz. 12.01.06
11:46

HK1          

Ciepła woda                   56.0 °C      

21.0 °C    Auto  

Auto  

1 2 3 4

Rys. 4.3  Przedział odczytu i wprowadzania parametrów 

(przykład wskazań podstawowych)

Legenda
1 Parametr-nazwa (tylko odczyt)
2 Kursor  zaznacza przejście do zmienionej wartości
3 Pole dla wprowadzenia wartości parametru; tutaj: Wartość 

zadana temperatury
4 Pole dla wprowadzenia wartości parametru; tutaj: Tryb pracy

4.3 Koncepcja obsługi
Obsługa w trybie wskazań uproszczonych jest opisane 
w rozdz. 4.3.3.
Opisana poniżej zasada obsługi odnosi się do trybu 
wskazań podstawowych (Rys. 4.2) a także do różnych 
stron odczytu/wprowadzania danych na poziomie 
dostępu użytkownika.

Oba nastawniki (rys. 4.1 p. 2 i 3) działają zgodnie 
z zasadą firmy Vaillant "Obrót i klik".
Poprzez przekręcanie (w przód lub w tył) przeskakuje 
nastawnik skokowo w kolejne położenie. Jeden skok 
nastawnika powoduje również przejście pozycji 
wyświetlanej o jeden krok w przód lub w tył.
Za pomocą kliknięć (wciskania) są zaznaczane lub 
przyjmowane zmieniane parametry.

Działanie Wynik

Lewy nastawnik 
Obrócić 
pokrętło

Przejście do 
następnej strony

Prawy nastawnik 
Obrócić 
pokrętło

Skok do pola 
wprowadzania 
danych w ramach 
danej strony 
obrazowania 
(oznaczenie 
kursorem )

Zmienić parametr (kolejność)
Kliknąć 
(wcisnąć)

Uaktywnić 
wprowadzanie 
danych (odwrotne 
przedstawienie)

Obrócić 
pokrętło

Wybór wartości 
parametru

Kliknąć 
(wcisnąć)

Przyjęcie wybranej 
wartości parametru

Tab. 4.1 Koncepcja obsługi

4 Obsługa
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4.3.1 Wyświetlanie różnych stron
Przez obracanie lewego nastawnika można "przewijać" 
(jak w książce) poszczególne strony wyświetlacza.

Przykład:
Ustawiony został tryb wskazań podstawowych. Sposób 
przejścia do wskazań podstawowych jest opisany 
w rozdz. 4.3.3.

 Obrócić lewy nastawnik o jedną pozycję do 
zatrzaśnięcia, zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara.

Na wyświetlaczu pojawi się strona  1 z możliwością 
nastawiania podstawowych danych.

Cz. 12.01.06
11:46
HK1 22.0 °C Auto.

Ciepła woda 56.0 °C Auto.
 

> Ustawić zad.temp.pokoj.

Dane podstawowe  1

Data 21. 06. 06
Dzień tygodnia Śr.
Czas 12 : 00 Czas
Przestawienie czasu letniego\ 
zimowego

 Auto.

> Wybór dnia tygodnia

HK 1
Programy czasowe

 2

 Pon.
 1 06 : 00 - 10 : 40 21.5 °C
 2  : -   :
 3  : -   :

> Wybrać dzień tygod./blok

Rys. 4.4 Odczyt różnych stron obrazowania

4.3.2 Zmiana parametrów
 Obrócić prawy nastawnik, żeby wewnątrz strony 

wyświetlacza przejść do poszczególnego 
zmienianego parametru.

Położenie zostanie zaznaczone kursorem   
(patrz: rys. 4.5).

Kiedy dany parametr (np. data, wyrażona dniem, 
miesiącem i rokiem) jest złożony z większej liczby 
elementów, pokręcanie prawego nastawnika powoduje 
przechodzenie do kolejnych elementów tego parametru.

Cz. 12.01.06
11:46
HK1 21.0 °C Auto.

Ciepła woda 56.0 °C Auto.
 

> Ustawić zad.temp.pokoj.

Cz. 12.01.06
11:46
HK1 21.0 °C  Auto

Ciepła woda 56.0 °C Auto.
 

> Wybrać tryb pracy

Cz. 12.01.06
11:46
HK1 21.0 °C Auto.

Ciepła woda 56.0 °C Auto.
 

> Zmiana wartości zadanej temperatury ciepłej 
wody

Rys. 4.5  Przechodzenie do różnych, dających się regulować 

parametrów
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 Kliknąć na prawy nastawnik.

Zaznaczona za pomocą kursora  wartość parametru 
będzie wyświetlana odwrotnie.

Cz. 12.01.06
11:46
HK1 21.0 °C Auto.

Ciepła woda 56.0 °C Auto.
 

> Ustawić zad.temp.pokoj.

Rys. 4.6 Zaznaczyć parametr, który ma być zmieniany

 Obracać prawy nastawnik, żeby po kolei były 
wyświetlane wartości, możliwe do nastawienia 
tego parametru.

Cz. 12.01.06
11:46
HK1 21.0 °C Auto.

Ciepła woda 56.0 °C Auto.
 

> Ustawić zad.temp.pokoj.

Cz. 12.01.06
11:46
HK1 21.5 °C Auto.

Ciepła woda 56.0 °C Auto.
 

> Ustawić zad.temp.pokoj.

Cz. 12.01.06
11:46
HK1 22.0 °C Auto.

Ciepła woda 56.0 °C Auto.
 

> Ustawić zad.temp.pokoj.

Rys. 4.7 Zmienić wartość parametru

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Wyświetlana wartość zostaje potwierdzona i przyjęta 
przez układ regulacji. Prezentacja wartości powraca 
ponownie z odwrotnej w normalną.

4 Obsługa
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Zmiana parametrów w trybie wskazań podstawowych

Parametr Znaczenie

O
bw

ó
d
 o

g
rz

ew
a
n

ia
 (

H
K

1)

Zadana 
temperatura 
pokojowa

Ogrzewanie jest regulowane stosownie 
do zmienionej zadanej temperatury 
pokojowej. Czas trwania tej regulacji 
zależy od nastawionego trybu pracy, 
patrz również rozdz. 4.4. 

Tryb pracy
Auto 
(matyczny)

Regulacja kotła jest realizowana po 
wprowadzeniu wartości zadanej 
temperatury pokojowej, programu 
czasowego i kolejnych parametrów, 
takich jak, np. najniższa temperatura.
Część z tych parametrów jest ustawiana 
przez instalatora.

Tryb pracy
Ręczny

Regulacja pracy kotła jest realizowana 
wg nastawionej zadanej temperatury 
pokojowej.

Tryb pracy
WYŁ.

Kocioł jest wyłączony. Wartość zadana 
temperatury pokojowej nie jest 
wyświetlana ani nie może zostać 
zmieniona.
Ochrona przed zamarzaniem (wartość 
zadana temperatury wnętrza = 5 °C) jest 
zapewniona.

C
ie

p
ła

 w
o
d
a

Wartość 
zadana 
temperatury 
gorącej 
wody

Temperatura wody gorącej będzie 
regulowana zgodnie ze zmienioną 
wartością zadaną. Czas trwania tej 
regulacji zależy od ustawionego trybu 
pracy, patrz również rozdz. 4.4. 

Tryb pracy
Auto 
(matyczny)

Regulacja temperatury wody gorącej jest 
dokonywana zgodnie z ustawianą 
wartością zadaną tej temperatury 
i programem czasowym.

Tryb pracy
ręczny

Regulacja pracy termy z ciepłą wodą 
przebiega w oparciu o ustawioną wartość 
zadaną temperatury dla ciepłej wody.

Tryb pracy
WYŁ.

Terma gorącej wody jest wyłączona. 
Wartość zadana temperatury ciepłej 
wody nie jest pokazywana, ani nie może 
być zmieniona.
Ochrona przed zamarzaniem jest 
zapewniona.

Tab. 4.2  Parametry, dające się zmieniać w trybie wskazań 

podstawowych

Przykład: Zmiana wartości zadanej temperatury 
wnętrza obwodu ogrzewania (HK1)
Sytuacja wyjściowa: Ustawiony został tryb wskazań 
podstawowych (patrz: Rys. 4.2). Sposób przejścia do 
wskazań podstawowych jest opisany w rozdz. 4.3.3.

 Przekręcać prawy nastawnik tak długo aż kursor  
wartości zadanej (temperatury wnętrza) nie 
podświetli obiegu ciepła (HK1).

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Pole wprowadzania danych dla zadanej wartości będzie 
pokazywane odwrotnie.

 Obrócić prawy regulator.

Wartość zadanej temperatury, jest zmieniana w polu 
wprowadzenia danych przy skoku po 0,5 °C na każdy 
krok nastawnika.

 Jeżeli została osiągnięta pożądana wartość 
zadanej temperatury pokojowej, należy kliknąć 
prawym nastawnikiem.

Została ustawiona nowa wartość. Tryb wyświetlania 
przechodzi ponownie z odwróconego na zwykły.

Okres obowiązywania nowej wartości dla układu regulacji 
zależy od ustawionego trybu pracy; patrz również 
rozdz. 4.4.

4.3.3 Obsługa w trybie uproszczonych wskazań
W trybie uproszczonych wskazań (rys. 4.8) 
w środkowym przedziale ekranu wyświetlany tryb pracy 
dla obwodu cieplnego oraz temperatura wewnętrzna.
Poza tym uproszczone wskazania podstawowe dają 
możliwość szybkiej i wygodnej zmiany obu istotnych 
parametrów instalacji grzejnej:
– Przekręcanie lewego nastawnika umożliwia 

dokonywanie zmian trybu pracy (automatyczny, 
ręczny, wyłączony).

– Przekręcanie prawego nastawnika zmienia wskazania 
temperatury wewnętrznej do wprowadzania/zmian 
wartości zadanej temperatury wnętrza.

Cz. 12.01.06
11:46

Auto. 19.0 °C

VRT 392f

Rys. 4.8 Uproszczone wskazanie podstawowe (przykład)

Poprzez kliknięcie jednego nastawnika lub obu następuje 
przejście z trybu uproszczonych wskazań na kolejną 
stronę obrazowania (patrz: Rys. 4.2 ).

Jeżeli w ciągu więcej niż 1 minuty nie będzie 
przeprowadzona żadna czynność obsługi regulatora, 
wyświetlacz powróci do trybu wskazań podstawowych.
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Zmienić tryb pracy w uproszczonych wskazaniach 
podstawowych

Tryb pracy Znaczenie

Auto(matyczny) Regulacja podgrzewacza jest realizowana po 
wprowadzeniu wartości zadanej temperatury 
wnętrza programu czasowego i kolejnych 
parametrów, jak, np. najniższej temperatury.
Część z tych parametrów jest ustawiania przez 
instalatora.

Ręczny Układ regulacji podgrzewacza dostosowuje 
warunki pracy do wprowadzonej wartości 
zadanej temperatury pokojowej.

WYŁ. Obwód ogrzewania jest wyłączony. Zadana 
temperatura nie jest wyświetlana ani też nie 
może zostać zmieniona.
Ochrona przed zamarzaniem (wartość zadana 
temperatury wnętrza = 5 °C) jest zapewniona.

Tab. 4.3 Tryby pracy obwodu ogrzewania

Sposób postępowania:

 Obrócić lewy nastawnik.

Tryb pracy jest wyświetlany odwrotnie.
Po upływie jednej sekundy można wybrać tryb pracy.

 Przekręcać lewy nastawnik dalej aż do 
wyświetlenia żądanego trybu pracy.

Po upływie dwóch sekund wybrana zadana temperatura 
pokojowa zostanie przyjęta. Tryb wyświetlania 
przechodzi ponownie z odwróconego na zwykły.

Cz. 12.01.06
11:46

Ręczny 19.0 °C

> Wybrać tryb pracy

Rys. 4.9  Zmienić tryb pracy przy uproszczonych wskazaniach 

podstawowych

Zmiana zadanej temperatury pokojowej przy 
uproszczonych wskazaniach podstawowych
Układ regulacji podgrzewacza dostosowuje warunki 
pracy do wprowadzonej wartości zadanej temperatury 
wnętrza. Regulacja zapewnia szybkie osiąganie 
i utrzymywanie wartości zadanej temperatury pokojowej.

 Obrócić prawy regulator.
Zamiast temperatury pokojowej, zostanie pokazana 
ustawiona aktualnie wartość zadana temperatury 
pokojowej, wyświetlana odwrotnie. Po odczekaniu 
1 sekundy można wybrać nową zadaną temperaturę 
pokojową:

 Obracać prawy nastawnik, aż nie zostanie 
wyświetlona pożądana zadana temperatura 
pokojowa.

Po upływie dwóch sekund wybrana zadana temperatura 
pokojowa zostanie przyjęta. Układ graficzny z wersji 
odwrotnej na normalną, pokazują temperaturę 
wewnętrzną.

Cz. 12.01.06
11:46

Auto. 20.5 °C

> Ustawić zad.temp.pokoj.

Rys. 4.10  Zmiana zadanej temperatury pokojowej w trybie   

wskazaniach podstawowych

Ustawiony tryb pracy określa przedział czasowy 
obowiązywania nowej wartości dla układu regulacji; 
patrz również rozdz. 4.4.

4.4 Okres obowiązywania zmienianych wartości 
zadawanych dla układu regulacji

Jeżeli w podstawowych wskazaniach lub 
w uproszczonych wskazaniach podstawowych zostanie 
zmieniona wartość zadana - albo wartość zadana 
temperatury lub wartość zadana wody ciepłej, zaczyna 
obowiązywać dla układu regulacji ta nowa wartość.

W trybie "ręcznym", nowa wartość będzie obowiązywać 
tak długo, póki nie zostanie zmieniony tryb pracy lub 
sama wartość.

W trybie pracy "auto" nowa wartość będzie obowiązywać 
tak długo, aż nie wejdzie kolejne okno czasowe (jeżeli 
zadana wartość została zmieniona poza oknem 
czasowym), albo do końca trwania aktualnego okna 
czasowego (jeżeli zadana wartość została zmieniona 
wewnątrz okna czasowego); patrz rys. 4.11.

4 Obsługa



13Instrukcja obsługi regulatora calorMATIC 392f 0020044223_00

08:00 12:00

15 °

20 °

25 °

Te
m

p
er

a
tu

ra
 z

a
d
a
n

a
 p

o
m

ie
sz

cz
en

ia

czas

Okno czasowe

08:00 12:00

15 °

20 °

25 °

Te
m

p
er

a
tu

ra
 z

a
d
a
n

a
 p

o
m

ie
sz

cz
en

ia

czas

Okno czasowe

2 3

4

1
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Rys. 4.11  Okres obwiązywania wprowadzonych zmian wartości 

zadanej (tutaj: Zadana temperatura pokojowa)

Na górnym wykresie (rys. 4.11) jest pokazane 
zaprogramowane okno czasowe (patrz rozdz. 4.7.1) 
z przynależną zadaną temperaturą pokojowa (21 °C).

Na dolnym schemacie (1) wartość zadana temperatury 
pokojowej została zmieniona (20 °C). Wprowadzona 
wartość zadana temperatury pokojowej zostanie 
utrzymana do otwarcia się okna czasowego.
Od tego miejsca (2) temperatura zostanie przestawiona 
na wartość zadaną dla danego okna czasowego (21 °C).
Przy (3) nastąpi zmiana zadanej wartości pokojowej 
(17 °C).
Do końca trwania okna czasowego (4) będzie ustawiona 
na niniejszą wartość.
Po upływie przedziału czasowego układ regulacji powróci 
do najniższej temperatury (15 °C). 

h Wskazówka 
Opisana charakterystyka obowiązuje również 
dla zadanej wartości wody ciepłej.

4.5 Poziom dostępu dla użytkownika, 
poziom dostępu dla serwisu

Regulator calorMatic 392f posiada dwa poziomy dostępu 
do układu regulacji. Każdy z poziomów posiada większą 
liczbę stron obrazowania, na których poszczególne 
parametry mogą być wyświetlane lub zmieniane.

– Poziom dostępu dla Użytkownika
Służy do wskazywania i nastawiania/zmiany 
parametrów podstawowych. Nastawienie/zmiana 
parametrów może być przeprowadzana przez 
Użytkownika bez specjalnego uprzedniego szkolenia 
i podczas normalnej pracy urządzenia.

– Poziom dostępu dla serwisu 
Umożliwia wyświetlanie i dokonywanie nastaw/zmian 
określonych parametrów i jest zastrzeżony dla 
pracowników serwisu.

4.6 Strony wyświetlacza na poziomie dostępu dla 
Użytkownika

Strony obrazowania na poziomie dostępu dla 
użytkownika są wyświetlane w takiej samej kolejności, 
jak to pokazano w Tabeli 4.4.
W oparciu o tę tabelę można zauważyć, które parametry 
można ustawiać i zmieniać.
Przykłady są podane w rozdz. 4.7.

Pierwsza strona obrazowania w trybie uproszczonym 
z poziomu dostępu użytkownika "Dane podstawowe":

 Kliknąć na jeden lub obydwa nastawniki.

Nastąpi przejście do wskazań podstawowych.

 Obrócić lewy nastawnik o jedną albo dwie pozycje 
zatrzaskowe w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Dane podstawowe  1

Data 21. 06. 06
Dzień tygodnia Śr.
Czas 12 : 00  Czas
Przestawienie czasu letniego\
zimowego

 Auto.

> Wybrać dzień tygod.

Rys. 4.12  Strona obrazowania "Dane podstawowe" 

(przykład: wybór dnia tygodnia)

Poprzez dalsze pokręcenie lewego nastawnika następuje 
przechodzenie przez kolejne strony na ekranie 
wyświetlacza.
Jeżeli są zainstalowane części składowe osprzętu i ich 
regulacja jest dokonywana przez calorMATIC 392f, strony 
wyświetlacza podane w Tabeli 4.4 zostaną poszerzone 
o następne strony wyświetlacza, np.  3 lub  6.
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Strona 
wyświet-
lacza

Tytuł strony Nastawiana 
wartość robocza
(tylko wskazanie 
= A)

Uwagi Jednostka 
miary

Wartość 
minimalna

Wartość 
maksy-
malna

Wielkość 
kroku/
Możliwość 
wyboru

Wartość 
zadana

 1 Dane 
podstawowe

Data
dzień tygodnia
godzina

Dzień, miesiąc i rok są 
wybierane oddzielnie;
Godziny i minuty są 
wybierane oddzielnie

Przestawienie 
czasu letniego\
zimowego

Auto, Wył. Wył.

 2 Programy 
czasowe dla 
HK1

Dzień tygodnia/
Blok

Wybór pojedynczego dnia 
tygodnia lub bloku dni 
(np. Pon.-Pt.)

1 Godzina 
włączenia/
wyłączenia
2
3

Na każdy dzień lub blok 
dni możliwe jest 
ustawienie trzech 
przedziałów czasowych

Godz./
Minuty

10 min

Temperatura 
w zależności od 
przedziału 
czasowego

Dla każdego okresu 
czasowego może być 
ustalona jedna zadana 
temperatura pokojowa

°C. 5 30 0,5 20

 4 Programy 
czasowe dla 
wody gorącej

Dzień tygodnia/
blok

Wybór pojedynczego dnia 
tygodnia lub bloku dni 
(np. Pon-Pt.)

1 Godzina 
włączenia/
wyłączenia
2
3

Dla każdego dnia lub dla 
każdego bloku są 
dostępne trzy okresy 
czasowe

Godz./
Minuty

10 min

 5 Pompa 
cyrkulacyjna
Programy 
czasowe

Dzień tygodnia/
blok

Wybór pojedynczego dnia 
tygodnia lub bloku dni 
(np. Pon-Pt.)

1 Godzina 
włączenia/
wyłączenia
2
3

Na każdy dzień lub blok 
dni możliwe jest 
ustawienie trzech 
przedziałów czasowych

Godz./
Minuty

10 min

 7 Programowanie 
całego układu 
na okres urlopu

Przedział czasowy 
trwania urlopu 

Początek dzień, miesiąc, 
rok
Koniec dzień, 
miesiąc, rok

Ogrzewanie 
w oparciu o 
wartość zadaną na 
okres urlopu

Wartość zadana 
temperatury dla 
przedziału czasowego 
urlopu

°C. 5 30 0,5 10

 8 HK1
Parametr

Temperatura 
obniżona

Dla przedziałów czasu, 
znajdujących się między 
oknami czasu, można 
ustawić temperaturę 
obniżoną.

°C. 5 30 0,5 15

 10 Parametr 
gorącej wody

Wartość zadana 
dla temperatury 
ciepłej wody

Wartość zadana dla 
temperatury układu 
przygotowywania gorącej 
wody

°C. 35 70 1,0 60

 14 Zmiana nazwy Obwód 
ogrzewania 1

Można wprowadzić 
dowolną nazwę, 
zawierającą do 8 znaków

Obwód 
ogrzewania 
1

Ciepła woda Ciepła woda

 15 Odłączanie 
poziomu 
kodowania

Numer kodu Dostęp do poziomu dla 
serwisu jest możliwy 
wyłącznie po 
wprowadzeniu 
znajdującego się 
w pamięci układu kodu 
numerycznego

1000

Tab. 4.4  Strony wyświetlane na poziomie dostępu dla 

użytkownika
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4.7 Przetwarzanie stron (przykłady)

4.7.1 Wprowadzanie programów czasowych 
(przykład dla obiegu ciepła)

Za pomocą programu czasowego można ustawić 
maksimum trzy okna czasowe na każdy dzień tygodnia 
lub na każdy blok dni (np. Pon. - Pt.). W ustawionych 
przedziałach czasowych układ regulacji sprowadza 
temperaturę pokojową do ustawionej wartości zadanej, 
celem uzyskania tzw. komfortu temperaturowego. 
Poza nastawionym przedziałem czasowym temperatura 
wnętrza spadnie do swojej najniższej wartości. Najniższą 
wartość temperatury można również dowolnie ustawić.

h Wskazówka 
Jeżeli okna czasowe zostaną możliwie 
optymalnie dopasowane do trybu życia 
Użytkownika układu, będzie realizowana 
oszczędność energii bez rezygnacji z 
odczuwania zamierzonego komfortu cieplnego.

Jak okna czasowe są ustawiane, opisano w przykładzie  
dla obiegu ciepła. Przedziały czasowe można w podobny 
sposób ustawiać dla termy ciepłej wody oraz dla pompy 
cyrkulacyjnej.

 Obracać lewy nastawnik póki nie zostanie 
wyświetlona strona  2, HK1 Program czasowy.

HK 1
Programy czasowe

 2

  Pon.
 1 06 : 00 - 10 : 40 21.5 °C
 2  : -   :
 3  : -   :

> Wybrać dnia tygod./blok

Rys. 4.13  Wyświetlana strona  2 (przykład)

 Obracać prawy nastawnik, aż kursor  nie zostanie 
ustawiony przed polem wprowadzenia danych dla 
dnia tygodnia lub bloku dni.

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Pole wprowadzania danych zostanie odwrotnie 
wyświetlone.

 Za pomocą obracania prawego nastawnika wybrać 
pożądany dzień lub blok dni. Możliwy jest wybór 
następujących opcji:

- Pon., Wt., ... itd..
- Pon. - Pt. (blok)
- Sob. - Niedz. (blok)
- Pon. - Sob. (blok)

 Potwierdzić wybór kliknięciem za pomocą prawego 
nastawnika.

Zaznaczyć 1, 2 i 3 w odczycie "Przedziały czasowe", 
które można przypisać do wybranego dnia tygodnia 
lub bloku dni. W obrębie danego przedziału 
(np. od godz. 06:00 do godz.10:40) regulator 
calorMATIC 392f ustawia pracę instalacji ogrzewania 
na wartość temperatury, zapewniającej otrzymanie 
żądanego komfortu temperaturowego(np. 21,5 °C).

 Obracać prawy nastawnik aż kursor  nie będzie 
ustawiony przed polem wprowadzenia danych dla 
okna czasowego 1.

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Pole wprowadzenia danych będzie prezentowane 
odwrotnie.

 Wybrać za pomocą obracania prawego nastawnika 
pożądany czas rozpoczęcia.

Każdy skok nastawnika zmienia ustawienie czasu 
o 10 minut.

 Kiedy zostanie wyświetlony pożądany czas 
rozpoczęcia, należy go potwierdzić za pomocą 
kliknięcia prawym nastawnikiem.

W podobny sposób należy ustawić czas zakończenia 
przedziału czasowego 1.

Żądany komfort temperaturowy dla okna czasowego 1 
jest wprowadzany w następujący sposób:

 Obracać prawy nastawnik, aż kursor  nie zostanie 
ustawiony przed polem wprowadzenia danych dla 
komfortowej temperatury okna czasowego 1.

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Pole wprowadzania danych zostanie odwrotnie 
wyświetlane.

 Za pomocą obracania prawego nastawnika wybrać 
pożądaną temperaturę komfortową (jeden skok 
nastawnika jest odpowiednim do zmiany o 0,5 °C).

 Kiedy zostanie wyświetlona pożądana temperatura 
komfortowa, potwierdzić ją za pomocą kliknięcia 
prawym nastawnikiem.

 Obsługa 4
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h Wskazówka 
Regulator calorMATIC 392f wspomaga 
użytkownika w programowaniu przedziałów 
czasowych: 
Opcja ustawiania czasu pozwala wyłącznie na 
chronologiczne wprowadzanie danych. 
Przedziały czasowe kolejnych okien nie mogą na 
siebie nachodzić. 
Przedział czasowy może być ustawiony 
wyłącznie między godziną 0:00 i godziną 
24:00.
Dany przedział czasowy można wyłączyć 
w następujący sposób: ustawić czas początku 
i końca okna czasowego na jedną i tę samą 
godzinę.

 Wskazówka 
Wprowadzenie danych programu czasowego dla 
przygotowania ciepłej wody lub dla pompy 
cyrkulacyjnej jest wykonywane tak samo jak dla 
obiegu ogrzewania. W przypadku 
termy ciepłej wody i pompy cyrkulacyjnej nie 
wprowadza się temperatury dla uzyskania 
komfortu temperaturowego.

4.7.2 Zaprogramowanie okresu urlopu
Dla długich okresów czasu, podczas których nikogo nie 
ma w domu, można ustawiać odpowiednie obniżone 
temperatury pokojowe. Dzięki temu realizowana jest 
oszczędność energii cieplnej. Regulator calorMATIC 392f 
zapewnia ogrzewanie pomieszczeń wyłącznie do 
wartości ustawionej temperatury.
Na przykład możliwe jest ustawienie wartości zadanej 
temperatury wnętrza na 15 °C jeżeli od 10 do 24 lutego 
planowany jest urlop. W tym okresie mieszkanie będzie 
ogrzewane tylko do 15 °C.

Sposób programowania okresu przerwy urlopowej:

 obracać lewy nastawnik do momentu pojawienia 
się strony wyświetlacza  7 "Programowanie 
okresu urlopowego dla całego układu".

Programowanie okresu urlopowego
dla całego układu

 7

Przedział czasu  10. 02. 06 - . .
 
Wartość zadana dla 
przedziału czasowego:

  10 °C

> Nastawić dzień startu

Rys. 4.14  Wyświetlana strona  7 (przykład)

 Obracać prawy nastawnik do ustawienia kursora  
na początek daty startowej. 

W przedziale objaśnień wyświetli się tekst "Ustawianie 
pierwszego dnia".

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Pole wprowadzania danych zostanie wyświetlone 
odwrotnie.

 Obracać prawy nastawnik do zjawienia się 
pożądanego dnia daty startowej.

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Data jest ustawiona. Tryb wyświetlania przechodzi 
ponownie z odwróconego na zwykły.

 W podobny sposób jest nastawiany miesiąc i rok 
daty startowej.

W części ekranu dla komentarzy pojawi się tekst 
"Ustawić miesiąc włączenia" lub "Ustawić rok 
włączenia".

 W podobny sposób jest nastawiana data końcowa 
okresu wczasowego.

Wprowadzanie wartości zadanej temperatury pokojowej:

 Obracać prawy nastawnik, aż kursor  zostanie 
ustawiony przed polem wprowadzenia danych 
zadanej temperatury pokojowej.

W części ekranu dla komentarzy pojawi się tekst "Wybór 
zadanej temperatury pokojowej".

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Pole wprowadzania danych będzie prezentowane 
odwrotnie.

 Obracać prawy nastawnik póki się nie zjawi 
pożądana wartość (są dostępne wartości od 5 °C 
do 30 °C z krokiem o połowę stopnia).

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Wybrana wartość zadana temperatury pomieszczenia 
jest ustawiona. Tryb wyświetlania przechodzi ponownie 
z odwróconego na zwykły.

4 Obsługa
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4.7.3 Wprowadzenie parametrów dla obwodu 
ogrzewania

W tym miejscu można wprowadzić wartość najniższej 
temperatury. Układ regulacji będzie ustawiał 
temperaturę ogrzewania na wartość, ustawioną dla 
okresów między zaprogramowanymi przedziałami 
czasowymi.

HK1
Parametr

 8

Temperatura obniżona 15 . 0 ° C
 

> Ustawienie temperatury

Rys. 4.15 Wyświetlana strona  8 (przykład)

W przedziale objaśnień wyświetli się tekst "Ustawić 
temperaturę".

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Pole wprowadzenia danych będzie prezentowane 
odwrotnie.

 Obracać prawy nastawnik póki się nie zjawi 
pożądana wartość (są dostępne wartości od 5 °C 
do 30 °C z krokiem o połowę stopnia).

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Wybrana najniższa wartość temperatury pokojowej jest 
ustawiona. Tryb wyświetlania przechodzi ponownie 
z odwróconego na zwykły.

4.7.4 Wprowadzanie parametrów dla termy ciepłej 
wody

Jeżeli przygotowanie ciepłej wody na potrzeby 
gospodarstwa domowego jest realizowane przez kocioł, 
można jej temperaturę ustawiać poprzez wprowadzanie 
wartości zadanej na regulatorze calorMATIC 392f.

 Obracać lewy nastawnik póki na wyświetlaczu nie 
pojawi się strona  10 "Parametr ciepłej wody".

Kursor  ustawia się na wartości zadanej temperatury.

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Pole wprowadzenia danych będzie prezentowane 
odwrotnie.

 Obracać prawy nastawnik póki nie zjawi się 
pożądana wartość (wartości od 35 °C do 70 °C są 
dostępne z krokiem co 1 °C).

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Żądana wartość zadana temperatury jest ustawiona. 
Tryb wyświetlania przechodzi ponownie z odwróconego 
na zwykły.

H Uwaga!
Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą!
W miejscach poboru gorącej wody przy zadanej 
temperaturze stanowiącej powyżej 60 °C 
powstaje niebezpieczeństwo oparzenia. Małe 
dzieci i ludzie w podeszłym wieku mogą być 
zagrożeni nawet przy niższych temperaturach.
Wybrać zadaną temperaturę, która nie będzie 
stanowić zagrożenia dla nikogo.

4.7.5 Zmiana nazw podzespołów układu ogrzewania
Na  14 stronie można zobaczyć, które nazwy 
części składowych mogą zostać zmienione.

Zmiana nazwy  14

HK1 : HK1

Ciepła woda : Kąpiel 1
:

> wybrać

Rys. 4.16  Wyświetlana strona  14 (przykład)

W prawo od podwójnego punktu, można wstawiać nowe 
nazwy (cyfry 0-9, znaki wypełniające, litery małe/duże). 
Sposób postępowania:

 Obracać lewy nastawnik póki na wyświetlaczu nie 
pojawi się strona  14 "Zmienić nazwy".

 Obsługa 4
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 Obracać prawy nastawnik póki kursor  nie będzie 
ustawiony przed znakiem, który trzeba zmienić.

 Kliknąć na prawy nastawnik.
Znaki będą wyświetlone odwrotnie.

 Obracać prawy nastawnik póki nie zjawi się 
pożądana litera lub pożądana cyfra.

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Wybrany znak został wprowadzony. Prezentacja znaku 
powróci z konfiguracji odwrotnej na normalną.

 Obrócić prawy nastawnik o jeden skok w kierunku 
ruchu wskazówek zegara.

Kolejny znak zostanie zaznaczony kursorem.

 Kliknąć na prawy nastawnik.

Znaki będą wyświetlone odwrotnie.

 Obracać prawy nastawnik póki nie zjawi się 
pożądana litera lub pożądana cyfra.

 Wymiana pozostałych znaków dla nowej nazwy jest 
przeprowadzana analogicznie.

h Wskazówka 
Cała nazwa lub niepotrzebne znaki mogą zostać 
skasowane za pomocą spacji.

5 Komunikaty stanu i usterek 

Komunikaty stanu i usterek są wyświetlane w drugim 
wierszu strefy dla podstawowych danych.

Komunikaty stanu:

Program na okres urlopu aktywny
W okresie tym ogrzewanie zostanie ustawione na 
ustawioną wartość zadaną temperatury pomieszczenia.

Konserwacja i numer telefonu do serwisu
Przypomina o właściwej konserwacji instalacji 
ogrzewania. 
Dodatkowo pojawi się numer telefonu instalatora, który 
zaprogramował urządzenie.

W odczycie regulatora nie będą wyświetlane żadne 
wartości z wyjątkiem kresek (--).
Przy pokręcaniu nastawników, parametry, które mają 
zostać wyświetlone muszą najpierw zostać odczytane z 
odbiornika. Jeżeli w odczycie są tylko kreski (--) zamiast 
pokazywanych wartości. Stan ten trwa zwykle do 
2 sekund.
Zależnie od warunków otoczenia, może upłynąć pewien 
okres czasu (do 15 minut) zanim nastąpi odczyt 
aktualnych, przychodzących z odbiornika danych i ich 
pokazanie na ekranie.
Jeżeli po tym okresie będą nadal wyświetlane kreski (--), 
wówczas należy się skontaktować z serwisem.

Komunikaty o usterkach

Usterki kotła
Należy zwracać uwagę na usterki kotła.

 Nawiązać kontakt z autoryzowanym zakładem 
serwisowym.

Brak łączności z kotłem
Zakłócenia w łączności między odbiornikiem sygnałów 
radiowych i kotłem.

 Nawiązać kontakt z autoryzowanym zakładem 
serwisowym.

Brak łączności radiowej
Zakłócenie łączności radiowej między VRC 392f 
i odbiornikiem sygnałów radiowych.

 Nawiązać kontakt z autoryzowanym zakładem 
serwisowym.

Wymienić baterie
Prawie rozładowane baterie na regulatorze.

 Wymienić baterie na regulatorze.

4 Obsługa
5 Komunikaty stanu i usterek
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Sposób postępowania:
 Wyjąć regulator (1) z uchwytu ściennego (2). 

Włożyć w tym celu śrubokręt do obu nakładek 
zatrzaskowych (patrz strzałkę na rys. 5.1).

1

2

Rys. 5.1 Demontaż regulatora calorMATIC 392f

Legenda
1 Regulator calorMATIC 392f
2 Cokół ścienny

 Należy założyć cztery nowe baterie tego samego 
rodzaju, montując je na tylną część płytki 
drukowanej regulatora.

Rys. 5.2 Zakładanie baterii

h Wskazówka 
Należy zwrócić uwagę na właściwą biegunowość 
baterii (patrz: Rys. 5.2).
Wymieniać należy zawsze wszystkie baterie 
łącznie. 
Do wymiany należy stosować zawsze baterie 
alkaliczne AA/LR6 o napięciu 1,5 V.
Nie należy stosować baterii ponownie 
ładowanych.
Żywotność baterii wynosi, zależnie od pracy 
urządzenia, od 1 do 1,5 roku.

 Ostrożnie docisnąć regulator do uchwytu 
ściennego, aż do jego zatrzaśnięcia w uchwycie 
(2).

Ekran odczytu pozostaje ciemny 
Ekran odczytu pozostaje ciemny po kliknięciu lub 
pokręceniu jednego z nastawników.

 Wymienić baterie na regulatorze.
Opis czynności wymiany baterii znajduje się 
w niniejszym rozdziale w akapicie "Wymiana 
baterii" 

h Wskazówka 
Aby ograniczyć zużycie prądu zasilania, odczyt 
jest normalnie wyłączony. Przedłuża to okres 
żywotności baterii.
Przy każdorazowym poruszeniu pokręteł 
nastawników lub kliknięciu, uruchamia się 
automatycznie odczyt i podświetlenie. 
Po upływie 1 minuty, odczyt przechodzi 
automatycznie na wskazania podstawowe 
i wyłącza się całkowicie po upływie 10 minut.

Informacje o stanie i ustawieniach zdalnych 
w odbiorniku sygnału radiowego

Zielona dioda LED świeci się: Wszystko OK
Czerwona dioda LED świeci się:  Usterka 

(brak łączności 
z urządzeniem 
grzejnym, regulatorem 
lub czujnikiem 
zewnętrznym)

Czerwona dioda LED świeci 
przez krótki okres czasu:   Przekaz sygnału 

radiowego 
Zielona dioda LED migoce:  Z klawiatury został 

uruchomiony tryb 
uczenia się (dotyczy 
wyłącznie awarii części 
zapasowej)

 Komunikaty stanu i usterek 5
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1 Uwagi do dokumentacji

Przedstawione niżej informacje są pomocne 
w korzystaniu z całej dokumentacji. Wraz z niniejszą 
instrukcją instalacji obowiązują pozostałe dokumenty.
Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej 
instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności.

Dokumenty dodatkowe
- Instrukcja obsługi regulatora temperatury pokojowej 

calorMATIC 392f firmy Vaillant
- Instrukcja obsługi i montażu instalacji grzewczej
- Wszystkie instrukcje części składowych osprzętu

1.1 Przechowywanie dokumentacji
Należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi i instalacji 
wraz z dokumentacją dodatkową i ewentualnymi 
materiałami pomocniczymi nowemu użytkownikowi / 
właścicielowi urządzenia. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za jej przechowywanie. W razie potrzeby 
powinna być również udostępniana pozostała 
dokumentacja.

1.2 Stosowane symbole
Podczas montażu regulatora należy przestrzegać 
zawartych w niniejszej instrukcji przepisów BHP! 

e Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym!

d Niebezpieczeństwo!
Bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia!

H Uwaga!
Zagrożenie oparzeniem!

a Uwaga!
Możliwe zagrożenie dla urządzenia i środowiska 
naturalnego!

h Wskazówka 
Użyteczne informacje i wskazówki.

 Symbol wymaganej aktywności

1.3 Ważność instrukcji
Niniejsza instrukcja instalacji obowiązuje wyłącznie dla 
kotłów o następujących numerach:

0020028510, 0020028511, 0020028512, 0020028513, 
0020028514

Numer wyrobu jest podany na jego tabliczce 
identyfikacyjnej.

1 Uwagi do dokumentacji 



3Instrukcja instalacji regulatora calorMATIC 392f 0020044223_00

2 Opis urządzenia

Urządzenie calorMATIC 392f jest programowanym 
regulatorem temperatury pokojowej przeznaczonym 
regulacji temperatury układu ogrzewania i temperatury 
ciepłej wody w zestawie z kotłem f-my Vaillant 
(z możliwością podłączenia do magistrali elektronicznej 
eBUS).
Ponadto regulator calorMATIC 392f może być 
zastosowany dla regulacji następujących podzespołów 
osprzętu:

- pompy cyrkulacyjnej do przygotowania wody gorącej 
w połączeniu z modułem wielofunkcyjnym VR 40

- konwencjonalnego zasobnika ciepłej wody
- zbiornika warstwowego actoSTOR f-my Vaillant

Zasilanie elektryczne regulatora calorMATIC 392f jest 
realizowane z 4 ogniw (alkalicznych AA/LR6 o 
napięciu 1,5V).
Wymiana danych z regulatorem calorMATIC 392f jest 
realizowana drogą radiową z wykorzystaniem 
specjalnego odbiornika.

Zasilanie elektryczne i wymiana danych radiowej 
jednostki odbiorczej z kotłem jest realizowane przez 
złącze eBUS.

Regulator calorMATIC 392 jest wyposażony w 
oprogramowanie diagnostyczne vrDIALOG 810/2 oraz 
w system komunikacyjny Internet vrnetDIALOG firmy 
Vaillant, umożliwiający przeprowadzenie zdalnej 
diagnostyki i zdalnych nastawień.

2

3

1

Rys. 2.1 Schemat układu

Legenda
1 calorMATIC 392f
2 Podgrzewacz
3 Odbiornik sygnału radiowego

2.1 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa jest umieszczona na tylnej stronie 
zespołu elektronicznego (płytki drukowanej) regulatora.

2.2 Oznaczenie CE
Znak CE informuje, że wnętrzowy regulator temperatury 
calorMATIC 392 spełnia zasadnicze wymagania 
następujących dyrektyw:
– wytycznych, dotyczących kompatybilności 

elektromagnetycznej (dyrektywa 89/336/EWG)
– wytycznych, dotyczących niskiego napięcia (dyrektywa 

2006/95/EWG)
– wytycznych, dotyczących urządzeń radiowych 

i telekomunikacyjnych (R&TK dyrektywa 1995/5/WE)
– wytycznych, dotyczących zgodności 

elektromagnetycznej i zagadnień związanych 
z przedziałem częstotliwości radiowej ERM 
(norma ETSI EN 300220-2)

2.3 Przeznaczenie
Wnętrzowy regulator temperatury calorMATIC 392f 
został zbudowany z uwzględnieniem aktualnego stanu 
techniki i obowiązującymi przepisami BHP.
Pomimo tego, niewłaściwa lub niezgodna z 
przeznaczeniem obsługa urządzenia stać się przyczyną 
jego uszkodzeń lub też innych szkód materialnych.
Wnętrzowy regulator temperatury pokojowej 
calorMATIC 392f służy do regulacji pracy termy ciepłej 
wody/pompy cyrkulacyjnej w skojarzeniu z kotłem f-my 
Vaillant, wyposażonym w interfejs do magistrali 
elektronicznej (eBUS).

Opis urządzenia 2
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Przed przystąpieniem do prac montażowych urządzenia 
należy sprawdzić samo miejsce instalacji pod kątem 
możliwości wystąpienia zakłóceń na odcinku przekazu 
sygnałów radiowych, powodowanych przez urządzenia 
elektryczne lub wpływ budynków. Jeżeli zaistnieje 
ryzyko zakłócania sygnału radiowego na danym odcinku, 
należy dokonać wyboru nowej lokalizacji dla instalacji 
urządzenia.

Regulator może współpracować z następującymi 
zespołami wyposażenia:

- pompą cyrkulacyjną do przygotowania wody gorącej 
w połączeniu z modułem wielofunkcyjnym VR 40

- konwencjonalnym zasobnikiem ciepłej wody
- zbiornikiem warstwowym actoSTOR f-my Vaillant

Inne lub wykraczające poza ten zakres stosowanie 
uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe 
z tego powodu szkody producent ani dostawca nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności. Ryzyko spoczywa wyłącznie 
na Użytkowniku.
Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzenia 
obejmuje również przestrzeganie instrukcji obsługi i 
instalacji jak również stosowanie się do wszystkich 
innych, obowiązujących dokumentów.

3 Wskazówki i przepisy BHP 

Regulator caloMATIC 392f musi zostać zainstalowany 
przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia technika, ponoszącego odpowiedzialność 
za uwzględnianie i przestrzeganie obowiązujących norm 
i przepisów. Za szkody, wynikłe z nieprzestrzegania 
niniejszej instrukcji, nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności.

3.1 Wskazówka BHP

e Niebezpieczeństwo!
Przyłącza pod napięciem!
Podczas prac wykonywanych w skrzynce 
połączeń istnieje zagrożenie dla życia wskutek 
porażenia prądem.
Przed rozpoczęciem pracy w skrzynce połączeń 
kotła należy odłączyć doprowadzenie prądu oraz 
zabezpieczyć się przed ponownym jego 
włączeniem.
Szafkę rozdzielczą można otwierać wyłącznie 
przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym kotła.

3.2 Przepisy
Podczas instalacji elektrycznej należy przestrzegać 
przepisy VDE (Związku Niemieckich Elektrotechników) 
oraz EVU (Przedsiębiorstw Zaopatrujących w Energię 
Elektryczną).

Do podłączenia elektrycznego stosować dostępne 
w handlu przewody.
Najmniejszy przekrój przewodu magistrali: 0,75 mm2

Nie wolno przekraczać następujących długości 
przewodów:

– przewód magistrali elektronicznej 300 m

Wszędzie tam, gdzie poprowadzenie przewodów 
magistrali elektronicznej wypada równolegle z 
przewodami sieci 230 V na długości ponad 10 m, 
należy obie linie rozdzielić.
Wolne zaciski urządzeń nie mogą być wykorzystywane 
w charakterze zacisków dodatkowych do prowadzenia 
kolejnych przewodów.

Zarówno sam regulator jak i odbiornik sygnału 
radiowego mogą być instalowane wyłącznie w 
suchych pomieszczeniach.

3.3 Przepisy obowiązujące w Polsce
A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane 
(Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami B. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. Ust. Nr 75/02, poz. 690)
C. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo 
Energetyczne (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348) z późniejszymi 
zmianami D. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 
(Dz. Ust. Nr 89, poz. 828)

1 Instalacje elektryczne – informacje ogólne
1.1. PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacj lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy.

1.2. PN-IEC 60364-441:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa

1.3. PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
Uziemienia i przewody ochronne

2 Opis urządzenia
3 Wskazówki i przepisy BHP



5Instrukcja instalacji regulatora calorMATIC 392f 0020044223_00

4 Montaż

Regulator calorMATIC 392f musi być zainstalowany 
wewnątrz mieszkania na ścianie. Połączenie z kotłem 
jest realizowane drogą radiową.

4.1 Zawartość dostawy
Na podstawie Tabeli 4.1 należy sprawdzić zakres dostawy.

Poz. Liczba Część 

1 1
Regulator temperatury pokojowej 
calorMATIC 392f 

2 1 Materiał do mocowania

3 1 Odbiornik komunikacji radiowej

4 1
Gniazdo ścienne dla odbiornika sygnału 
radiowego

5 1 Zestaw baterii (4x AA)

6 1 Instrukcja obsługi i instalacji

Tab. 4.1 Zawartość dostawy regulatora calorMATIC 392f

4.2 Nr wyrobu
Regulator calorMATIC 392f można rozbudować 
w oparciu o następujące elementy wyposażenia:

Moduł wielofunkcyjny VR 40
Za pośrednictwem modułu wielofunkcyjnego VR 40 
calorMATIC 392f może sterować działaniem pompy 
obiegowej.

h Wskazówka
W wypadku rozbudowy regulatora 
calorMATIC 392f za pomocą elementów 
osprzętu, należy uwzględniać instrukcje do 
poszczególnych elementów osprzętu.

4.3 Miejsce zainstalowania
 Zarówno sam regulator jak i odbiornik sygnału 

radiowego należy instalować wyłącznie w suchych 
pomieszczeniach.

 Regulator należy umieścić w takim miejscu, 
aby zapewnić skuteczny pomiar temperatury 
pokojowej; np. na ścianie wewnętrznej głównego 
pomieszczenia mieszkalnego na wysokości 
ok. 1,5 m.

 Należy sprawdzić miejsce instalacji regulatora 
i odbiornika radiowego pod kątem możliwych 
zakłóceń łączności na odcinku transmisji sygnału 
radiowego, powodowanych przez urządzenia 
elektryczne lub budynki. Jeżeli zaistnieje ryzyko 
zakłócania sygnału radiowego na danym odcinku, 
należy dokonać wyboru nowej lokalizacji dla 
instalacji urządzenia.

 Należy poinformować użytkownika urządzenia, że 
w pomieszczeniu, w którym został zainstalowany 
regulator calorMATIC 392f, zawory wszystkich 
grzejników muszą być całkowicie odkręcone.

4.4 Zainstalowanie odbiornika sygnału radiowego 
w urządzeniu grzejnym

e Niebezpieczeństwo!
Przyłącza pod napięciem!
Osoby, wykonujące prace w szafce rozdzielczej 
kotła są narażone na porażenie prądem 
elektrycznym.
Przed rozpoczęciem pracy w skrzynce połączeń 
kotła należy odłączyć doprowadzenie prądu oraz 
zabezpieczyć się przed ponownym jego 
włączeniem.
Szafkę rozdzielczą można otwierać wyłącznie 
przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym kotła.

Sposób postępowania:
 Wyłączyć urządzenie grzejne.
 Wyłączyć doprowadzenie prądu do urządzenia 

grzejnego oraz zabezpieczyć go przed ponownym 
włączeniem.

 Zdjąć osłonę przednią z urządzenia grzejnego 
i zdemontować pokrywę szafki rozdzielczej.

 Wcisnąć wtyk kołkowy odbiornika sygnału 
radiowego w przewidziane do tego celu złącze 
wtykowe szafki rozdzielczej.

 Znów podłączyć doprowadzenie prądu do 
urządzenia grzejnego.

 Ponownie uruchomić urządzenie grzejne.
 Należy teraz sprawdzić, czy po krótkim czasie 

zaświeci się na odbiorniku sygnału radiowego 
zielona dioda świecąca typu LED.

 Zamknąć pokrywę przednią urządzenia grzejnego.

 Montaż 4
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4.4.1 Montaż naścienny odbiornika sygnału 
radiowego 

h Wskazówka 
Montaż naścienny odbiornika sygnału radiowego 
jest wymagany tylko wtedy, jeżeli po 
uruchomieniu, należy zoptymalizować jego 
położenie celem zapewnienia łączności radiowej 
do regulatora i czujnika zewnętrznego.

1

3

2

4

5

Rys. 4.1 Montaż odbiornika sygnału radiowego

Legenda
1 Odbiornik sygnału radiowego
2 Cokół ścienny
3 Otwory do mocowania
4 Odciążenie naciągu
5 Listwa zaciskowa

 Uchwycić ścienne gniazdo montażowe do 
zamontowania odbiornika sygnału radiowego.

 Zaznaczyć odpowiednie miejsce na ścianie.
 Wywiercić dwa otwory o średnicy 6 mm, 

odpowiednie do otworów do mocowania (3).
 Włożyć do otworów kołki, dodawane do kompletu 

dostawy.
 Zamocować uchwyt ścienny za pomocą śrub, 

dokładanych do kompletu dostawy.
 Kolejność czynności przy wykonywaniu instalacji 

elektrycznej została opisana w rozdziale 5.1.
 Nasunąć ostrożnie odbiornik sygnału radiowego na 

gniazdo ścienne aż do zadziałania zatrzasku. 
Znajdująca się na tylnej ściance odbiornika sygnału 
radiowego listwa kołkowa musi przy tym wejść 
w odpowiednie złącze wtykowe gniazda ściennego.

4.5 Montaż ścienny regulatora
Należy sprawdzić miejsce montażu w trakcie jego 
uruchamiania pod kątem możliwości wystąpienia 
zakłóceń na odcinku przekazu sygnałów radiowych, 
powodowanych przez urządzenia elektryczne lub wpływ 
budynków. Jeżeli zaistnieje ryzyko zakłócania sygnału 
radiowego na danym odcinku, należy dokonać wyboru 
nowej lokalizacji dla instalacji urządzenia.

1

2

3

Rys. 4.2 Montaż regulatora calorMATIC 392f

1 Regulator temperatury pokojowej calorMATIC 392f
2 Cokół ścienny
3 Otwory do mocowania

Sposób postępowania:

 Wyjąć regulator (1) z uchwytu ściennego (2). 
Włożyć w tym celu śrubokręt do obu nakładek 
zatrzaskowych (patrz strzałkę na rys. 4.2).

 Zaznaczyć odpowiednie miejsce na ścianie.
 Wywiercić dwa otwory o średnicy 6 mm. 

odpowiednie do otworów do mocowania (3).
 Włożyć do otworów kołki, dodawane do kompletu 

dostawy.
 Przeprowadzić skrętkę magistrali przez właściwe 

dla niej przejścia.
 Zamocować uchwyt ścienny za pomocą śrub, 

dokładanych do kompletu dostawy.
 Należy założyć cztery nowe baterie tego samego 

rodzaju, montując je na tylną część płytki 
drukowanej regulatora.

4 Montaż
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Rys. 4.3 Zakładanie bateri

h Wskazówka 
Należy zwrócić uwagę na właściwą biegunowość 
baterii (patrz: rys. 4.3).
Wymieniać należy zawsze wszystkie baterie 
łącznie. 
Do wymiany należy stosować zawsze baterie 
alkaliczne AA/LR6 o napięciu 1,5 V.
Nie należy stosować baterii ponownie 
ładowanych.
Żywotność baterii wynosi, zależnie od pracy 
urządzenia, od 1 do 1,5 roku.

 Ostrożnie docisnąć regulator do uchwytu 
ściennego, aż do jego zatrzaśnięcia w uchwycie.

 Sprawdzić jakość linii radiowej, zgodnie z opisem, 
zawartym z Rozdziale 6.1. 

5 Instalowanie

e Niebezpieczeństwo!
Przyłącza pod napięciem!
Osoby, wykonujące prace w szafce rozdzielczej 
kotła są narażone na porażenie prądem 
elektrycznym.
Przed przystąpieniem do prac w szafce 
rozdzielczej podgrzewacza należy wyłączyć 
zasilanie prądem elektrycznym i zabezpieczyć 
przez przypadkowym włączeniem.
Szafkę rozdzielczą można otwierać wyłącznie 
przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym kotła.

Jeżeli odbiornik sygnału radiowego jest montowany 
w urządzeniu grzejnym, połączenie elektryczne jest 
dokonywane przez styk wtyczki kołkowej regulatora 
z odpowiednim złączem wtyczkowym w urządzeniu 
grzejnym.

5.1 Instalacja elektryczna odbiornika sygnału 
radiowego przy jego montażu naściennym

h Wskazówka 
Montaż naścienny odbiornika sygnału radiowego 
jest wymagany tylko wtedy, jeżeli po 
uruchomieniu, należy zoptymalizować jego 
położenie celem zapewnienia łączności radiowej 
do regulatora i czujnika zewnętrznego.

Doprowadzenie prądu do urządzenia grzejnego jest 
odłączane i zabezpieczane przed ponownym włączeniem.

Montaż 4
Instalowanie 5
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1

2

Rys. 5.1  Przyłączanie elektryczne odbiornika sygnału 

radiowego

Legenda
1 Listwa zaciskowa gniazda ściennego do mocowania odbiornika 

sygnału radiowego
2 Listwa zaciskowa kotła

h Wskazówka
Nie usuwać mostku między zaciskami 3 i 4 
(patrz rys. 5.1).
Przy podłączaniu kabla szyny danych eBUS 
można nie zwracać uwagi na bieguny. 
Przypadkowa zamiana obu przyłączy nie 
wpływa na jakość komunikacji.

Sposób postępowania:
 Podłączyć kabel szyny danych eBUS do listwy 

zaciskowej (1) gniazda ściennego odbiornika 
sygnału radiowego.

 Zamontować odciąg (4, rys. 4.1).
 Podłączyć kabel szyny danych eBUS do listwy 

zaciskowej urządzenia grzejnego (2).

6 Uruchomienie urządzenia po raz 
pierwszy

Sytuacja wyjściowa:
Regulator calorMATIC 392f i odbiornik sygnału 
radiowego są prawidłowo zamontowane. 
Kocioł jest podłączony i znajduje się w stanie gotowości 
do pracy.

h Wskazówka Aby zoptymalizować pracę 
regulatora calorMATIC 392f, należy zwrócić 
uwagę na położenie obu gałek na kotle:
–  Gałka górna (temperatura ciepłej wody na 

wyjściu/w zasobniku) powinna być ustawiona 
na maksimum (przekręcona w prawo do 
oporu).

– Gałka dolna (temperatura wody na wlocie 
(podgrzewanie)) powinna być ustawiona na 
żądaną maksymalną temperaturę wody 
dopływającej.

Zasada obsługi regulatora calorMATIC 392f jest 
wyjaśniona w instrukcji obsługi urządzenia 
w rozdziale 4.3.

6.1 Asystent instalacyjny
Przy pierwszym uruchomieniu regulatora należy 
skorzystać z zapisanego w programie asystenta 
instalacji. Asystent ten musi najpierw dokonać 
rozpoznania załączonych zespołów układu ogrzewania.
W zależności od konfiguracji instalacji grzejnej na 
wyświetlaczu może być udostępniane do sześciu stron 
(od A1 do A6). Za pomocą asystenta można nastawiać 
najważniejsze parametry układu grzejnego.

Asystent instalacji rozpoczyna ustawienia od pierwszej 
strony A1, wybór języka.

 Zgodnie z koncepcją obsługi (rozdz. 4.3 Instrukcji 
obsługi), należy dokonać wyboru języka.

 Obracać lewy nastawnik zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara aż do położenia 
zatrzaśnięcia, aby przejść do kolejnej strony A1.

Asystent instalacji
Połączenie radiowe

A1

Regulator 10
Przyswajanie WYŁ.

> Wybierz tryb

Rys. 6.1 Asystent instalacyjny Strona A1

W tym miejscu można sprawdzić jakość linii radiowej 
między regulatorem i odbiornikiem sygnału radiowego 
lub też odczytać wartość sygnału.

5 Instalowanie
6 Uruchomienie urządzenia po raz pierwszy
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Jakość przekazu danych z regulatora określa się 
w przedziale liczbowym od 0 do 10.
0: brak odbioru
1: zła jakość
10: doskonała jakość

h Wskazówka
Jeżeli wartość na skali jakości przekazu 
radiowego będzie poniżej 3, należy zmienić 
miejsce zamontowania regulatora lub odbiornika 
sygnału radiowego. Montaż naścienny 
odbiornika sygnału radiowego jest opisany 
w Rozdziale 4.4.1.

 Wskazówka 
Zasięg przekazu radiowego jest we wnętrzu 
budynku silnie uzależniony od miejscowych 
okoliczności (np. od właściwości budynku). 
Z tej przyczyny we wnętrzu budynku nie można 
gwarantować zasięgu radiowego na odległość 
powyżej 25 m. Poza pomieszczeniami 
(na otwartej przestrzeni), zasięg radiowy wynosi 
ponad 100 m.

Wskazania jakości przekazu radiowego są automatycznie 
aktualizowane po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian. 

h Wskazówka 
Opcja "Uczenie się" jest stosowana wyłącznie 
po wymianie części, aby spowodować ponowne 
włączenie się wymienionych podzespołów do 
sieci radiowej.

 Obracać lewy nastawnik zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara aż do pozycji 
zatrzaśnięcia, aby przejść do strony A2.

Asystent instalacji
Konfiguracja systemu

A 2

Zasobnik Aktywny

> wybrać

Rys. 6.2 Asystent instalacyjny Strona A2

Na stronie A2 jest pokazywana konfiguracja układu 
ogrzewania.
W wypadku zasobnika można wybierać miedzy 
"aktywny" i "nieaktywny".

Aby wyjść z opcji programowego asystenta instalacji:

 Należy obrócić lewe pokrętło w prawo, aby wejść 
na stronę A6.

 Zakończenie instalowania jest potwierdzane za 
pomocą "Tak".

h Wskazówka 
Jeżeli zakończenie instalowania zostanie 
potwierdzone wyświetleniem "Tak", 
dostęp do asystenta instalacyjnego będzie 
możliwy wyłącznie na poziomie dla serwisu po 
wprowadzeniu kodu zabezpieczającego.

Po zakończeniu instalacji, następuje automatyczne 
przejście w tryb uproszczonych wskazań podstawowych.

6.2 Poziom dostępu serwisowego
Poziom dostępu serwisowego służy do pokazywania 
i dokonywania nastaw/zmian określonych 
parametrów roboczych urządzenia. Dzięki temu 
regulacja może być optymalnie dopasowana do układu 
grzejnego.

Poziom dostępu serwisowego obejmuje strony C1 do C26 
jak również strony A1, A2 i A6 opisanego powyżej 
asystenta instalacji.
Strony od C1 do C26 są wyświetlane na calorMATIC 392f 
w tej samej kolejności, która jest pokazana w podanej 
niżej Tabeli 6.1.
Z tej tabeli można się dowiedzieć, jakie parametry mogą 
być nastawiane i zmieniane.

Zależnie od wybranej konfiguracji w asystencie instalacji 
(strona A2), niestosowane parametry lub strony zostaną 
wygaszone.

Nastawienia/zmiany są dokonywane zgodnie z koncepcją 
obsługi opisaną w rozdz. 4.3 Instrukcji obsługi.

Aby przejść z poziomu uproszczonych wskazań na 
poziom serwisowy, należy:

 Kliknąć jednym lub oboma nastawnikami, aby 
przejść od uproszczonych wskazań 
podstawowych do wskazań zasadniczych.

 Obrócić lewy nastawnik zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara, aby przejść do strony 

 15.
 Wprowadzić numer kodu.

 Uruchomienie urządzenia po raz pierwszy 6
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Poziom kodowany
odłączyć

 15

Numer kodu 0 0 0 0

> Wprowadzić kod

Rys. 6.3 Strona wyświetlacza  15

Fabrycznie ustawionym kodem dostępu jest 1 0 0 0.
Na stronie C24 Serwis można dokonać zmiany numeru 
kodu.

Po wprowadzeniu właściwego kodu dostępu, następuje 
automatyczne przejście na stronę C1 dla poziomu 
serwisowego.

6.3 Powrót parametrów do ustawień fabrycznych
Stan ustawień fabrycznych, występujący przy dostawie 
przyrządu calorMATIC 392f, może zostać przywrócony 
w następujący sposób:

 Jednocześnie wcisnąć i podtrzymać przez 
10 sekund oba nastawniki.

Nastąpi przejście do strony dla ustawień fabrycznych.

Cz. 12.01.06
11:46
Nastawa fabryczna
Wyjdź Nie
Programy czasowe Nie
Wszystko Nie

Rys. 6.4 Strona wyświetlacza Ustawienia fabryczne

Punkt 
menu

Wprowadzenie Wynik

Przerwać Tak
Ustawione parametry zostają 
utrzymane

Programy 
czasowe

Tak
Wszystkie zaprogramowane 
okna czasowe zostaną 
skasowane

Wszystkie Tak
Wszystkie parametry powrócą 
do ustawień fabrycznych

Tab. 6.1 Menu opcji na stronie ustawień fabrycznych

Po potwierdzeniu wprowadzonych danych, wyświetlacz 
przechodzi na wskazanie podstawowe lub do 
uproszczonych wskazań podstawowych.

10

6 Uruchomienie urządzenia po raz pierwszy
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Strona 
wyświetlacza

Tytuł strony Dające się 
ustawić 
parametry 
robocze (tylko 
wskazania = A)

Uwagi Jednostka 
miary

Wartość 
mini-
malna

Wartość 
maksy-
malna

Wielkość 
kroku

Wartość 
zadana

C1 HK1
Informacja

Zasilanie-wartość 
zadana (A)

Wartość zadana 
temperatury zasilania 

°C. 1

C4 Informacja na 
temat ciepłej 
wody

Aktualna wartość 
zadana 
temperatury 
wody ciepłej (A)

Woda ciepła-
temperatura zadana 
zasobnika

°C. 1

Czujnik 
zasobnika 1 (A)

Wartość rzeczywista 
temperatury ciepłej 
wody w zasobniku

°C. 1

Stan pompy 
cyrkulacyjnej (A)

Wł., Wył.

C9 Parametr HK1 Temperatura 
obniżona

Dla przedziałów 
czasu, znajdujących 
się między oknami 
czasu, można ustawić 
temperaturę 
obniżoną.

°C. 5 30 1 15

Strategia 
regulacji

Należy określić 
sposób regulacji 
temperatury 
pokojowej.
Dwie pozycje 
odpowiadają regulacji 
dwustanowej: układ 
włączony/wyłączony;
Wstępuje też 
regulacja modulująca 
(analogowa).

Dwustanowa, 
analogowa

Dwustanowa

Dopasowanie 
odcinka

Dla optymalnego 
dopasowania do 
wielkości 
pomieszczenia lub 
lokalizacji grzejnika.
(wartości dodatnie: 
powolne przełączanie 
regulatora;
wartości ujemne: 
szybkie przełączanie 
regulatora;

-5 +5 1 0

C16 Parametr 
gorącej wody

Ochrona przed 
legionellozą w 
dzień

Dzień tygodnia lub 
blok dni; Temperaturę 
wody w zasobniku 
należy ustawić na 
jedną godzinę na 
wartość 70 °C

OFF, PN, WT, 
ŚR, CZW, PT, 
SOB, NIED, 
PN-SOB

WYŁ.

Włączyć zegar 
systemu ochrony 
przed bakteriami 
Legionella

0:00 24:00 0:10 4:00

C24 Serwis Numer telefonu 
serwisu

Wprowadzenie 
numeru telefonu 
serwisu

Zmienić numer 
kodu

0000 9999 o 1 1000

Data konserwacji Dzień/miesiąc/rok są 
ustawiane

C25 Narzędzia Korekta wartości 
rzeczywistej 
temperatury 
pokojowej

Dopasowanie 
ustawienia czujnika 
temperatury 
pokojowej

B -3 3 0,5 0

Kontrast 
obrazów

0 15 1 6

C26 Wersje 
oprogramowania

Wersja 
oprogramowania 
wg modułu (A)

Wskazania numeru 
wersji

Tab. 6.2  Strony obrazowania na poziomie serwisowym dostępu

 Uruchomienie urządzenia po raz pierwszy 6
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6.4  Przekazanie urządzenia użytkownikowi
Użytkownik calorMATIC 392f powinien zostać 
poinstruowany w zakresie obsługi i funkcji regulatora.

 Należy przekazać użytkownikowi do zachowywania 
Instrukcję obsługi i dokumentację urządzenia.

 Należy podać użytkownikowi numer wyrobu.
 Należy uczulić użytkownika na potrzebę 

przechowywania instrukcji w pobliżu regulatora 
calorMATIC 392f.

 Razem z użytkownikiem należy przejrzeć 
Instrukcję obsługi i w razie potrzeby, udzielić 
odpowiedzi na jego pytania.

6.5 Usterki

h Wskazówka 
Jeżeli nastąpi awaria regulatora, wówczas cały 
system zostanie poinformowany o tym drogą 
radiową, po czym kocioł będzie nadal zasilał 
układ ogrzewania wodą o temperaturze 50 °C 
w oparciu o ustawioną na sztywno, stałą 
wartość zadaną temperatury zasilania.
Dokonane nastawy regulacji temperatury 
pokojowej i ustawione okna czasowe zostają 
anulowane.

6.6 Sytuacje nadzwyczajne

Tryb oszczędzania baterii

h Wskazówka 
Aby ograniczyć zużycie prądu zasilania, odczyt 
jest normalnie wyłączony. Przedłuża to okres 
żywotności baterii.
Przy każdorazowym poruszeniu pokręteł 
nastawników lub kliknięciu, uruchamia się 
automatycznie odczyt i podświetlenie. 
W przypadku nie używania zespołów sterowania 
przez 1 minutę, odczyt przechodzi 
automatycznie na wskazania podstawowe 
i wyłącza się całkowicie po upływie 10 minut.

Informacje o stanie i ustawieniach zdalnych 
w odbiorniku sygnału radiowego

Zielona dioda LED 
świeci się: Wszystko OK
Czerwona dioda LED 
świeci się: Usterka (brak łączności 

z urządzeniem grzejnym lub 
regulatorem)

Czerwona dioda LED 
świeci przez krótki 
okres czasu: Przekaz sygnału radiowego
Zielona dioda LED 
migoce: Z klawiatury został uruchomiony 

tryb uczenia się (dotyczy wyłącznie 
awarii części zapasowej)

7 Serwis producenta, gwarancja 
producenta

Serwis 
W przypadku pytań dotyczących instalacji urządzenia lub 
spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinią 
Vaillant : 0 801 804 444

Warunki Gwarancji
Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu
1. Niniejsze Warunki Gwarancji dotyczą tylko urządzeń 

do których odnosi się niniejsza instrukcja obsługi.
2. Gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. 

dotyczy urządzeń grzewczych marki Vaillant, 
zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Firma Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela 
gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres 
24 miesięcy od dnia sprzedaży (potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami)

4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje 
prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia 
powstałych z winy producenta.

5. Zgłoszenia przez użytkownika niesprawności urządzeń 
są przyjmowane pod numerem Infolinii Vaillant: 
0 801 804 444, lub pod numerem telefonu firm 
uprawnionych do "Napraw Gwarancyjnych", których 
spis znajduje się na www.vaillant.pl

6 Uruchomienie urządzenia po raz pierwszy
7 Serwis producenta, gwarancja producenta
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8 Recykling i usuwanie odpadów

Zarówno regulator calorMATIC 392f jak i jego 
opakowanie transportowe zawierają dużo elementów 
z materiałów, nadających się do recyklingu.

Kocioł
Urządzenie calorMATIC 392f oraz cały osprzęt nie 
klasyfikują się do kategorii odpadów i śmieci 
z gospodarstw domowych. Należy zadbać o to, aby 
utylizacja starego urządzenia i należącego do niego 
osprzętu została przeprowadzona zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Opakowanie
Utylizację opakowania transportowego należy powierzyć 
firmie specjalistycznej, która zainstalowała urządzenie.

Baterie
Baterie nie klasyfikują się do odpadów domowych. 
Należy zadbać o zgodne z przepisami usuwanie baterii.

9 Dane techniczne

Parametr VRT 392f

Napięcie robocze Umax 4x1,5 V (AA)

Żywotność baterii (alkalicznych) ok. 1,5 roku

Stopień ochrony IP 20

Klasa ochrony III

Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia 50 °C

Częstotliwość przekazu 868 MHZ

Moc nadawcza < 10 mW

Zasięg:

na otwartej przestrzeni > 100 m

w budynkach ok. 25 m

Wysokość mm 97

Szerokość mm 146

Głębokość mm 45

Tab. 9.1 Dane techniczne regulatora calorMATIC 392f

Parametr Odbiornik 
komunikacji 
radiowej

Napięcie robocze Umax maks. 24 V

Pobór prądu < 60 mA

Stopień ochrony IP 20

Klasa ochrony III

Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia 50 °C

Częstotliwość przekazu 868 MHZ

Moc nadawcza < 10 mW

Zasięg:

na otwartej przestrzeni > 100 m

w budynkach ok. 25 m

Wysokość mm 97

Szerokość mm 146

Głębokość mm 45

Tab. 9.2 Dane techniczne odbiornika sygnału radiowego

h Wskazówka 
Zasięg przekazu radiowego jest we wnętrzu 
budynku silnie uzależniony od miejscowych 
okoliczności (np. od właściwości budynku). 
Z tej przyczyny we wnętrzu budynku nie można 
gwarantować zasięgu radiowego na odległość 
powyżej 25 m. Poza pomieszczeniami 
(na otwartej przestrzeni), zasięg radiowy wynosi 
ponad 100 m.

Recykling i usuwanie odpadów 8
Dane techniczne 9
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Glossariusz

Temperatura obniżona
Temperatura obniżona jest to temperatura, na którą 
układ ogrzewania jest ustawiany w okresach między 
zaprogramowanymi przedziałami czasowymi.

Poziom dostępu dla użytkownika
Służy dla wyświetlania i ustawiania/zmiany parametrów 
podstawowych. Ustawianie/zmiany parametrów może 
być wykonywane przez użytkownika bez specjalnego 
przygotowania merytorycznego oraz w trakcie normalnej 
pracy urządzenia. Przez odpowiednie ustawienie 
podstawowych parametrów urządzenie grzejne będzie 
lepiej dopasowane do wymogów użytkownika.

Poziom dostępu serwisowego
Służy dla wyświetlania i ustawiania/zmiany określonych 
parametrów. Ten poziom dostępu jest zastrzeżony dla 
pracownika serwisu i stąd jest chroniony- kodem 
dostępu.

Tryb pracy
Dostępne są trzy opcje trybu pracy: "Auto" 
(automatyczny), "Ręczny" i "Wyłączony". Tryb pracy 
określa sposób regulacji ogrzewania pomieszczenia 
i przygotowywania gorącej wody (patrz: Instrukcja 
obsługi, rozdz. 4.3.2, Tab. 4.2).

Obwód grzejny (HK1)
HK1 oznacza obwód ogrzewania 1. W ten sposób określa 
się zwykły tryb ogrzewania instalacji grzewczej. Jeżeli 
Użytkownik zechce użyć specjalnego oznaczenia, 
zamiast HK1 można wprowadzić inne oznaczenie 
(patrz Instrukcja obsługi, rozdz. 4.7.5).

Temperatura zasilania układu ogrzewania
Kocioł podgrzewa wodę, która jest pompowana przez 
instalację grzejną. Temperatura gorącej wody na wyjściu 
z kotła nazywa się "temperaturą zasilania".

Temperatura pokojowa
Temperatura wewnętrzna lub temperatura pokojowa jest 
to chwilowa, aktualna wartość panującej w mieszkaniu 
temperatury.

Parametr
Parametry i właściwości instalacji grzewczej.
Na właściwości te można wpływać, np. poprzez zmianę 
danego parametru, np. przestawienia wartości 
parametru "najniższa temperatura" z 15 °C na 12 °C.

Zadana temperatura pokojowa
Zadaną temperaturę pokojową jest temperatura, która 
ma występować w mieszkaniu i która jest ustawiana 
opisywanym tu regulatorem. Urządzenie grzejne działa 
tak długo póki temperatura wewnętrzna nie osiągnie 
wartości zadanej temperatury pokojowej.

Poprzez wprowadzenie programów czasowych, wartość 
zadana temperatury pokojowej jest również określana 
terminem komfortu temperaturowego.

Wartości zadane
Wartości zadane są to wartości wybierane, które ustawia 
się na regulatorze; np. wartość zadana temperatury 
w pomieszczeniu lub temperatury wody w termie.

Przestawienie czasu letniego\zimowego
Na stronie obrazowania  1 "Dane podstawowe" można 
w punkcie menu "Wybór trybu" ustalić, czy 
przechodzenie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie 
ma się odbywać automatycznie
ma następować przełączanie (wybór: Auto).
Nastawa fabryczna (stan przy dostawie) nie przewiduje 
przełączenia automatycznego/wyboru: WYŁ.

Temperatura zasilania
Patrz: temperatura zasilania układu c.o.

Terma ciepłej wody
Woda w zasobniku zostaje podgrzana przez kocioł do 
wartości zadanej temperatury. Jeżeli temperatura wody 
w zasobniku spadnie o daną wartość, woda zostanie 
ponownie podgrzana do wartości zadanej temperatury. 
Dla pracy termy z ciepłą wodą można programować 
przedziały czasowe.

Okno czasowe
Dla ogrzewania, przygotowywania gorącej wody 
i pompy obiegowej na każdy dzień mogą być 
zaprogramowane trzy okna czasowe (patrz Instrukcję 
obsługi rozdz. 4.7.1).
W przypadku ogrzewania, do każdego przedziału 
czasowego zostanie przypisana jedna wartość zadana 
temperatury.
W trybie przygotowania ciepłej wody, dla wszystkich 
okien czasowych obowiązuje wartość zadana 
temperatury ciepłej wody (strona odczytu  10 
"Parametr ciepła woda").
W przypadku pompy cyrkulacyjnej okno czasowe 
wyznacza godziny jej pracy.
W trybie automatycznym regulacja jest dokonywana 
zgodnie z ustawieniami okien czasowych.

Pompa cyrkulacyjna
Po otwarciu kurka ciepłej wody - zależnie od długości 
przewodów - może upłynąć jakiś krótki czas nim w kranie 
popłynie woda. Pompa cyrkulacyjna pompuje ciepłą 
wodę w obiegu ciepłej wody. Dzięki temu po otwarciu 
kurka wody gorącej, jest ona natychmiast jest dostępna. 
Dla pompy cyrkulacyjnej mogą by programowane okna 
czasowe.

 Glossariusz





0
0

2
0

0
4

4
2

2
3

_0
0

 P
L

  
 1

0
2

0
0

7


