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Megjegyzések a dokumentációhoz 
 

A következő megjegyzések a teljes 
dokumentáción végig útmutatóként 
szolgálnak. Ezen szerelési és kezelési 
útmutatóval összefüggésben további 
dokumentumok is érvényesek.  
 
Az utasítások be nem tartása miatt keletkező 
károkért nem vállalunk felelősséget. 
 

Biztonság 
 

Az időjárásfüggő szabályozó felszerelését és 
üzembe helyezését arra feljogosított 
szakemberrel kell elvégeztetni, aki az 
érvényes szabványok és előírások 
betartásáért is felelős. 
 

Az ezen útmutatókban leírtak be nem 
tartásából származó károkért nem vállalunk 
felelősséget. 

Alkalmazott szimbólumok  
Kérjük, hogy a készülék szerelésekor és 
üzembe helyezésekor vegye figyelembe az 
ebben az útmutatóban leírt biztonsági 
tudnivalókat! 
 
 

Veszély! 
Közvetlen sérülés- és életveszély! 

 
 

Figyelem! 
A termékre és a környezetre 
veszélyt jelentő körülmény! 

 
 

A dokumentumok megőrzése 
Ezt a kezelési és szerelési útmutatót adja 
tovább a berendezés üzemeltetőjének. Az 
üzemeltető feladata az útmutató megőrzése, 
hogy az szükség esetén rendelkezésre álljon. 

3. oldal 
Kezelési és szerelési útmutató – calorMATIC 400 időjárásfüggő szabályozó 



Kezelési útmutató 
 

1. A készülék áttekintése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 ábra  A készülék áttekintése 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Jelmagyarázat 
 
 

1  Kijelző 
2  Beállító (forgass és kattints) 
I  Info-gomb 
F  Különleges funkciók gombja 
P  Programozógomb/szakemberszint 
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2. A kijelző áttekintése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ábra  A kijelző áttekintése 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jelmagyarázat 
 

1  Időprogram programozása (4.3 fejezet) 
2  Szakember és szerviz/diagnózisszint 

(11.1 fejezet) 
3 A készülék működési üzemének kijelzése 
4 Info-szint (4.7 fejezet) 
5 Fűtési keringtető szivattyú szimbólum 
6 Használati melegvíz szimbólum (HMV) 
7 Fűtési rendszer szimbólum 
8 Külső hőmérséklet szimbólum 
9 Multifunkciós kijelző 
10 A hét napja 
11 TÉNYLEGES hőmérséklet 
12 Üzemmódok (4.1 fejezet) 
13 Különleges funkciók (4.6 fejezet) 
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3. A készülék ismertetése 
 
A calorMATIC 400 Vaillant fűtőkészülékekhez 
való, eBUS-szal rendelkező, időjárásfüggő 
szabályozó, heti programozási lehetőséggel a 
fűtésre, használati melegvízkészítésre és 
melegvíz keringtetőszivattyú vezérlésre. 
A calorMATIC 400 segítségével, fűtési 
programokkal állítható be a külső 
hőmérsékletfüggő fűtővíz-hőmérséklet. 
Ezenkívül beállíthat speciális funkciókat, mint 
például a partifunkciót, valamint a 
melegvíztároló és a kiegészítő keringtető 
szivattyú időprogramozását. 
 
 

4. Kezelés 
 

A kezelés elve a három nyomógombon, 
valamint egy beállítón („forgass és kattints“ 
Vaillant kezelési koncepció) alapul. 

A kijelző alapkijelzésén az aktuális üzemmód 
(pl.      ) vagy amennyiben aktiválva van, a 
megfelelő különleges funkció látható, továbbá 
az aktuális helyiség-hőmérséklet, a hét 
aktuális napja, az aktuális idő, az aktuális külső 
hőmérséklet, valamint a fűtés, a melegvíz 
és/vagy a keringtetőszivattyú igénybevétele 
esetén az arra vonatkozó szimbólum. 
 

4.1 Az üzemmódok beállítása 
 

A 4.1. táblázat a beállítható üzemmódokról ad 
áttekintést. A beállított üzemmód a fűtési időprog-
ramra és a melegvíz, valamint a keringtető 
szivattyú időprogramjára is vonatkozik. 
• Ha a szabályozó alapkijelzésen van, nyomja 
meg egyszer a beállítót – a kijelzőn a 
beállított üzemmód szimbóluma villogni kezd. 
• Forgassa a beállítót addig, míg a kijelzőn 
meg nem jelenik a kívánt üzemmód. 
Kb. 5 másodperc elteltével a kijelző 
visszakapcsol az alapkijelzésre. 
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Jelentés 
Szimbólum 

Fűtés Melegvíz/cirkulációs szivattyú 

  Automata:
A fűtési kör fűtés       és éjszakai csökkentés        
üzemmódjai  a szabályozón beállított időprog-
ram szerint változnak.  
A fűtőkör szimbólum fűtési igény esetén jelenik 
meg.  

 Fűtés: 
A fűtési kör a szabályozón előre beállított 
időprogramtól függetlenül, a kívánt helyiség-
hőmérsékletnek megfelelően üzemel.  
A fűtőkör szimbólum fűtési igény esetén jelenik 
meg. 

  Éjszakai csökkentés:
A fűtési kör a szabályozón előre beállított 
időprogramtól függetlenül, az „ECO” éjszakai 
hőmérsékletnek megfelelően üzemel.  
A fűtőkör szimbólum fűtési igény esetén jelenik 
meg. 

 

A melegvíztároló/ keringtető szivattyú 

tárolófűtés/BE        és KI         

üzemmódjai a szabályozón beállított 

időprogram szerint váltakoznak. 

A melegvíz szimbólum és a keringtető 

szivattyú-szimbólum akkor jelenik meg, 

ha az időablak aktív.  

Tárolótöltési idő alatt a melegvíz 

szimbólum villog. 

 
4.1 táblázat: Üzemmódok 
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Jelentés 
Szimbólum 

Fűtés Melegvíz/cirkulációs szivattyú 

  ECO:
A fűtési kör fűtés       és a ki        üzemmódjai a 
szabályozón beállított időprogram szerint 
változnak. A fűtési kör akkor fog csökkentett 
üzembe kapcsolni, ha a fagyvédelmi funkció 
(3°C alatti külső hőmérsékletnél aktiválódik) 
nem aktív. 
A fűtőkör szimbólum fűtési igény, vagy aktív 
fagyvédelmi funkció esetén jelenik meg.  

 
A melegvíztároló/ keringtető szivattyú 
tárolófűtés/BE        és KI         
üzemmódjai a szabályozón beállított 
időprogram szerint váltakoznak. 
A melegvíz szimbólum és a keringtető 
szivattyú-szimbólum akkor jelenik meg, 
ha az időablak aktív.  
Tárolótöltési idő alatt a melegvíz 
szimbólum villog. 

  KI:
A fűtési kör kikapcsol,   amennyiben a 
fagyvédelmi funkció ( külső hőmérséklet <3°C ) 
nem aktív.  
Fagyvédelem aktiválása esetén, a fűtőkör 
szimbólum jelenik meg a kijelzőn. 
 

A melegvíztároló nem lesz felfűtve, a 
szabályozón beállított időprogramtól 
függetlenül. A keringtető szivattyú 
kikapcsol. 
A melegvíz szimbólum és a keringtető 
szivattyú-szimbólum nem jelenik meg.  

 
4.1 táblázat: Üzemmódok (folytatás) 
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4.2 A hét napja és az időpont beállítása 
 
Külső hőmérsékletérzékelő DCF-fel 
 
A szabályozó egy DCF rádiós órajel-
kapcsolatra is elő van készítve. A rádiós óra 
vevőegysége a VRC 9535 külsőhőmérséklet-
érzékelőbe van beépítve. Az üzembe 
helyezéstől számított 5 percen belül az 
aktuális idő automatikusan beállítódik. Az 
aktuális dátumot az Info-menün keresztül 
lehet lehívni.  
Amennyiben megfelelő erősségű DCF-adójel 
áll rendelkezésre, azt az óra és perckijelzés 
között egy villogó kettőspont jelzi. 
Ha valamilyen ok miatt nem lehet DCF vevőt 
használni (nagy távolság, domborzati viszo-
nyok, stb.), az időt kézzel is be lehet állítani. 
( lásd DCF nélküli külső hőmérsékletérzékelő) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 ábra DCF órajeles külső hőfokérzékelő, 

Nr.9535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ábra Standard külső hőfokérzékelő, 

Nr.693 (szabályozó alaptartozéka) 
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DCF nélküli külső hőmérsékletérzékelő 
 
Az aktuális időpontot és a hét aktuális napját 
az alapkijelzésen a következőképpen állíthatja 
be: 
• Nyomogassa a beállítót, míg a hét egyik 

napja villogni nem kezd. 
• Forgassa a beállítót addig, míg a hét aktuális 

napja villogni nem kezd. 
 
MO = hétfő 
TU = kedd 
WE = szerda 
TH = csütörtök 
FR = péntek 
SA = szombat 
SU = vasárnap 

 
 
 
 
 

 
 
• Nyomja meg a beállítót. Az órakijelzés 

villogni kezd. 
•   Forgassa a beállítót a kívánt órakijelzésre. 
• Nyomja meg a beállítót. A perckijelzés 

villogni kezd. 
• Forgassa a beállítót addig, míg a kívánt 

perckijelzés meg nem jelenik. 
 
Kb. 5 másodperc elteltével a kijelző 
visszakapcsol az alapkijelzésre. 
 
Ha a szakemberszinten az éves naptár aktív 
állapotra van kapcsolva (11.1. fejezet), akkor az 
időpont után ugyanígy beállíthatja a napot, a 
hónapot és az évet is. Ezzel lehetővé válik a 
nyári/téli időszámítás automatikus 
átkapcsolása. 
 

10. oldal 
Kezelési és szerelési útmutató – calorMATIC 400 időjárásfüggő szabályozó 



4.3 Az időprogramok beállítása 
 
A szabályozó alapprogrammal van ellátva 
(lásd 4.2. táblázat). 
 

Időablak 
Napi/heti 

Blokk 
Kezdési 

idő 
Befejezési 

idő 
H1    MO-FR 6:00 22:00
H2  - - - 
H3    - - -
H1    SA 7:30 23:30
H2   - - - 
H3    - - -
H1    SO 7:30 22:00
H2    - - -
H3    - - -
 
4.2 táblázat: A fűtés, melegvízkészítés és a 

cirkulációs szivattyú gyári 
alapprogramja 

 
 

 
 
A gyári alapprogramot egyéni igényeihez 
illesztheti. A kívánt időpontok beállítása hat 
lépésben történik: 
 
1. Nyomja meg a P programozó gombot. 
2. Válassza ki az időprogramot (fűtés, 

melegvíz vagy keringtető szivattyú) 
3. Válassza ki az időablakot. 
4. Válasszon ki napot vagy heti blokkot. 
5. Határozza meg a kezdési időt. 
6. Határozza meg a befejezési időt. 
 
Egy napra három időablakot definiálhat.  
A P gomb megnyomásával a kijelző 
visszaugrik az alapkijelzésre. 
 
Az érthetőség kedvéért a következő táblázat 
még egyszer felsorolja az egyes lépéseket a 
melegvíz időprogram példáján. 
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Amennyiben azt akarja, hogy az időprogram a 
fűtésre vagy a keringtető szivattyúra 
vonatkozzon, a P programozó gomb 
megnyomása után válassza ki a megfelelő 
szimbólumot (fűtőkör vagy keringtető 
szivattyú), és folytassa a példa szerint. 

 

 

Kijelző Szükséges lépések 
 Nyomja meg a beállítót - a 

kurzor azt a hetiblokk kijelzést 
jelöli, mely éppen villog. 
A beállító elfordításával 
válasszon ki egy blokkprog-
ramot vagy a hét egyik napját. 
Beállítási értékek: 
MO - SU 
MO - FR 
SA - SU 
MO = hétfő 
TU = kedd 
WE = szerda 
TH = csütörtök 
FR = péntek 
SA = szombat 
SU = vasárnap 

Kijelző Szükséges lépések 
 Nyomja meg a P programozó-

gombot – a kurzor (fekete 
háromszög) azt a módosítható 
értéket (     ) jelöli, mely éppen 
villog. Forgassa a beállítót 
addig, míg a vízcsapszimbólum 
meg nem jelenik. 

 Nyomja meg a beállítót – a 
kurzor azt a módosítható érté-
ket (H1) jelöli, mely éppen 
villog. A beállító elforgatásával 
válassza ki a kívánt időablakot. 
Beállítási értékek: H1, H2, H3 
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4.3 táblázat: Az időablakok beállítása 
 

Szükség esetén átkapcsolhatja a szabályozót 
heti programról napi programra. 
• Az alapkijelzőn kb. 10 másodpercig tartsa 

lenyomva az F gombot. Az időablak progra-
mozásakor a hét napjai már nem láthatók. 

4.4 A kívánt helyiség-hőmérséklet 
beállítása 

Kijelző Szükséges lépések 
 Nyomja meg a beállítót – a 

kurzor a kezdési időt jelöli, az 
órakijelzés villog.  
A beállító elforgatásával 
válasszon ki egy kezdési időt. A 
percek beállításához nyomja 
meg újból a beállítót. 

 Nyomja meg a beállítót - a 
kurzor a befejezési időt jelöli, az 
órakijelzés villog. A beállító 
elforgatásával válasszon ki egy 
befejezési időt. A percek beállí-
tásához nyomja meg újból a 
beállítót. 

Amennyiben a szabályozó a készülékbe van 
beépítve, akkor alapkijelzésen a kívánt 
helyiséghőmérséklet lesz, ami a beállított 
jelleggörbéből számított szükséges 
előremenő vízhőmérsékletből számítódik. 
 
A kívánt helyiség-hőmérséklet az 
alapkijelzésről közvetlenül beállítható. 
Amennyiben a szakemberszinten a hőmérsék-
letszint funkció aktiválva van (időablakonként 
különböző hőmérsékletszintek beállítása, lásd 
11.1. pont), a kijelzőn megjelenik az éppen 
érvényes kívánt helyiség-hőmérséklet (T-H1, 
T-H2, T-H3). 
 
Ha a szabályozó a vele szállított fali aljzattal, 
a készüléken kívül, a falra van felszerelve, 
akkor az alapkijelzés az aktuális mért helyiség 
hőmérsékletet mutatja. 
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4.3 ábra: A fűtési jelleggörbék diagrammja 
 
 
A külső hőmérséklet és a szükséges fűtési 
előremenő vízhőmérséklet közötti össze-
függést különböző fűtési görbékből álló 
diagram ábrázolja (lásd a 4.3 ábrát). Minden 
fűtési görbe (0.2 - 4.0) megadja a fűtési 
előremenő vízhőmérséklet értékét (diagram 

függőleges tengelye) a mindenkori külső 
hőmérséklethez (diagram vízszintes 
tengelye). 
A kívánt helyiséghőmérséklet, a tengelyekre 
45°-os egyenes mentén állítható be. 20 °C-
nál magasabb hőmérséklet esetén balra 
(ábrán szaggatott vonal), alacsonyabb 
hőmérsékletnél jobbra – a beállított 
jelleggörbével párhuzamosan - tolódik el a 
görbe talppontja, az egyenes mentén . 
 
Példa: 
 

Ha 20 °C-os kívánt szobahőmérséklet esetén az 
1.5 fűtési görbét választotta ki, akkor a 
szabályozó -15°C-os külső hőmérséklet esetén 
75°C fűtési előremenő vízhőmérsékletről 
gondoskodik. 
A különböző meredekségű fűtési jelleggörbék 
adják meg, hogy a külső hőmérsékletnek 
megfelelően gyengébben vagy erősebben kell-e 
emelni a fűtési előremenő vízhőmérsékletet. 
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A kívánt helyiség-hőmérséklet közvetlen 
beállítása 
 
• Forgassa el a beállítót (a kijelző alap-

kijelzésen van). A tényleges hőmérséklet 
kialszik, a napszimbólum az üzemmód 
szinten, a kívánt helyiség-hőmérséklet 
pedig a többfunkciós szinten (pl. TEMP 
20,0 °C) látható. 

•  A beállító forgatásával a kívánt helyiség-
hőmérséklet pontosan beállítható a kívánt 
értékre (kb. 1 másodperc elteltével). 

 
Kb. 5 másodperc elteltével a kijelző 
visszakapcsol az alapkijelzésre. 
 
Az időablakhoz tartozó kívánt helyiség-
hőmérséklet beállítása 
 
(csak akkor lehetséges, ha a szakember-
szinten a „hőmérsékletszint“ funkció 
aktiválva van - lásd 11.1. fejezet).  

Ugyanakkor minden időablakhoz saját kívánt 
helyiség-hőmérsékletet lehet hozzárendelni. 
 

• Nyomogassa a beállítót addig, míg a T-H1 
kijelzés az egyik kívánt értékkel együtt meg 
nem jelenik. A kívánt érték villog. 

• Forgassa a beállítót addig, míg a H1 
időablakhoz beállítani kívánt helyiség-
hőmérséklet meg nem jelenik. Az új kívánt 
helyiség-hőmérsékletet valamennyi H1 
időablakhoz hozzárendelődik. 

•  Nyomja meg a beállítót. Megjelenik a T-H2 
kijelzés egy kívánt értékkel. A kívánt érték 
villog. 

•  Forgassa a beállítót addig, míg a H2 
időablakhoz beállítani kívánt helyiség-
hőmérséklet meg nem jelenik. Az új kívánt 
helyiség-hőmérsékletet valamennyi H2 
időablakhoz hozzárendelődik. 

•  Nyomja meg a beállítót. Megjelenik a TH3 
kijelzés egy kívánt értékkel. A kívánt érték 
villog. 
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•  Forgassa a beállítót addig, míg a H3 
időablakhoz beállítani kívánt helyiség-
hőmérséklet meg nem jelenik. Az új kívánt 
helyiség-hőmérsékletet valamennyi H3 
időablakhoz hozzárendelődik. 

 
Kb. 5 másodperc elteltével a kijelző 
visszakapcsol az alapkijelzésre. 
 
Az „ECO“ éjszakai hőmérséklet beállítása 
 
•  Nyomogassa a beállítót addig, míg a 

multifunkcionális kijelzőn az ECO, a 
parancsolt értékkel együtt meg nem 
jelenik. Az éjszakai csökkentett 
hőmérséklet megjelenik, és elkezd villogni. 

•  Forgassa a beállítót addig, míg a kívánt 
éjszakai hőmérséklet (pl. ECO 15 °C) meg 
nem jelenik. 

 
Kb. 5 másodperc elteltével a kijelző 
visszakapcsol az alapkijelzésre. 
 

4.5 A melegvíz hőmérséklet beállítása 
 
A kívánt melegvíz-hőmérséklet az 
alapkijelzésről beállítható. 
Kérjük, vegye figyelembe a fűtőkészülékre 
beállított maximális melegvíz-hőmérsékletet. 
 
•  Nyomogassa a beállítót addig, míg a 

multifunkciós kijelzőn a HMV kijelzés, a 
parancsolt értékkel együtt meg nem 
jelenik. A kívánt érték villog. 

•  Forgassa a beállítót addig, míg a kívánt 
melegvíz-hőmérséklet (pl. 55 °C HMV 
hőmérséklet) meg nem jelenik. 

 
Kb. 5 másodperc elteltével a kijelző 
visszakapcsol az alapkijelzésre. 
 

4.6 Különleges funkciók aktiválása 
 
A speciális funkciók az F gombbal érhetők el. 
A következő funkciókat lehet aktiválni: 
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Kijelző Szükséges lépések 
 Quick-Veto 

A Quick-Veto funkcióval rövid 
időszakra (a következő időab-
lakig) elállítható a helyiség-
hőmérséklet. 
Nyomja meg egyszer az F 
különleges funkciók gombot - a 
kijelzőn megjelenik a Quick-
Veto szimbólum, valamint a 
kívánt Quick-Veto helyiség-
hőmérséklet, mely éppen villog. 
Forgassa a beállítót addig, míg 
a kijelzőn meg nem jelenik a 
kívánt Quick-Veto helyiséghő-
mérséklet. Kb. 10 másodperc 
múlva a kijelző visszakapcsol 
az alapkijelzésre - a funkció 
aktiválása megtörtént. Ha 
előbb akarja deaktiválni a 
funkciót, akkor csak meg kell 
nyomnia az F gombot. 
 

Kijelző Szükséges lépések 
 Takarékossági funkció 

A takarékossági funkció lehető-
vé teszi, hogy a beállított idő-
programoktól függetlenül, egy 
beállítható időintervallumban 
lecsökkentse a hőmérsékletet. 
Nyomja meg kétszer a külön-
leges funkciók gombot - a kijel-
zőn megjelenik a takarékossági 
funkció szimbóluma. Ezenkívül 
megjelenik egy villogó időérték. 
A befejezési idő a beállító elfor-
gatásával állítható be, amely 
időpontig a fűtési hőmérsék-
letnek a beállítási pontról le kell 
csökkennie a lehűlési üzemmód 
hőmérsékletére. Kb. 10 másod-
perc múlva a kijelző visszakap-
csol az alapkijelzésre - a 
funkció aktiválása megtörtént. 
Ha előbb akarja deaktiválni a 
funkciót, akkor csak meg kell 
nyomnia az F gombot. 
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Kijelző Szükséges lépések 
 Partifunkció 

Ha aktiválja a partifunkciót, 
akkor a fűtési fázis a következő 
lehűlési fázis alatt is folytató-
dik. Ez a melegvíz és a 
keringtető szivattyú időprog-
ramjára is érvényes. Nyomja 
meg háromszor a különleges 
funkciók gombot - a kijelzőn 
megjelenik a partiszimbólum, 
majd kb. 10 másodperc múlva 
aktiválódik a funkció. 
A funkció a következő fűtési 
fázis elérésekor automatikusan 
deaktiválódik. 
Ha előbb akarja deaktiválni a 
funkciót, akkor csak meg kell 
nyomnia az F gombot. A 
funkciót csak az „Auto”, vagy  
az „Eco” üzemmódban lehet 
aktiválni.  

Kijelző Szükséges lépések 
 Egyszeri tárolótöltés 

Az egyszeri tárolótöltés 
funkció lehetővé teszi, hogy a 
beállított időprogramoktól 
függetlenül a tárolót egy 
alkalommal feltöltse. Nyomja 
meg négyszer a különleges 
funkciók gombot – a kijelzőn 
megjelenik az egyszeri 
tárolótöltés szimbólum, majd 
kb. 10 másodperc múlva 
aktiválódik a funkció. 
Ha előbb akarja deaktiválni a 
funkciót, akkor csak meg kell 
nyomnia az F gombot. 
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Az Info gomb megnyomásával juthat el az 
info-szintre. Amint előhívta az infoszintet,  
megjelenik az info-szimbólum a kijelzőn. A  
gomb többszöri megnyomásakor a kijelzőn a  
következő információk jelennek meg: 
• Az időjárásfüggő szabályozó megnevezése 

(calorMATIC 400) 

  4.4 táblázat: Különleges funkciók 
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4.7 Info-szint 
 

 

Kijelző Szükséges lépések 
 Távollétfunkció 

A távollétfunkció aktiválása 
Kikapcsolja a szabályozót, a 
fagyvédelmi funkció azonban 
továbbra is aktív marad. A 
melegvíz és a keringtető 
szivattyú is kikapcsol.  
Nyomja meg ötször a 
különleges funkciók gombot - a 
kijelzőn megjelenik a távollét-
funkció szimbóluma, valamint 
távolléti napok számának 
megfelelő beállítási érték, mely 
éppen villog. Forgassa a 
beállítót addig, míg meg nem 
jelenik a távolléti napok kívánt 
száma. Kb. 10 másodperc múlva 
a funkció aktiválódik, az 
üzemmód pedig a kiválasztott 
időszakra OFF, ill. ki állapotba 
kerül (lásd 4.1. fejezet).  

Kijelző Szükséges lépések 
 Ha előbb akarja deaktiválni a 

funkciót, akkor csak meg kell 
nyomnia az F gombot. Ha a 
legionellák elleni védőprogram 
aktiválva van, a funkció az 
utolsó távolléti napon 
bekapcsol. 

 



• Beállított T-H1 kívánt helyiséghőmérséklet 
(ha aktív, be van kapcsolva-pl. T-H1 20,0 °C) 

• Beállított T-H2 kívánt helyiséghőmérséklet 
(ha aktív, be van kapcsolva-pl. T-H2 23,0 °C) 

• Beállított T-H3 kívánt helyiséghőmérséklet 
(ha aktív, be van kapcsolva-pl. T-H3 20,0 °C) 

• Beállított kívánt helyiséghőmérséklet, ha a 
hőmérsékletszint nincs aktiválva (pl. TEMP 
21,5 °C) 

• Beállított éjszakai csökkentett hőmérséklet 
(pl. ECO 15,0 °C) 

• Beállított kívánt melegvíz-hőmérséklet (pl. 
HMV 55 °C) 

• Nap/hónap/év (ha az éves naptár aktív) 
• Beállított fűtési időprogramok (naponként 

minden egyes időablak) 
• A melegvízre vonatkozó beállított időprog-

ramok (naponként minden egyes időablak) 
• A keringtető szivattyúra vonatkozó 

beállított időprogramok (naponként minden 
egyes időablak) 

5. Gyári garancia és felelősség 
 
Gyári ügyfélszolgálat 
 
Javítási felszerelési tanácsot a készülékhez 
mellékelt partnerlistában felsorolt partnerek-
től, vagy a Vaillant Saunier Duval Kft. Vaillant 
Márkaképviseletétől kérhet. 
Figyelem, megszűnik a gyári garancia, ha a 
készülék beüzemelését és a javításokat nem a 
Vaillant által feljogosított és a partner-
címjegyzékben szereplő szakember végezte, 
vagy ha a készülékbe nem eredeti Vaillant 
alkatrészt építettek be. 
Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken 
nem feljogosított szakember végzett munkát, 
vagy a készülékbe nem eredeti Vaillant 
alkatrészeket építettek be!  
A garanciaigény megszűnik, ha a 
karbantartást nem rendszeresen, vagy nem 
szakszerűen végezték el!  
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A felszerelést, a szerelés átvételét, az 
üzembe helyezést és a beszabályozást a 
garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen 
dokumentálni kell. A szerelési útmutató 
figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező 
károkért nem vállalunk felelősséget! 
 

6. Újrahasznosítás és 
ártalmatlanítás 

 
Mind a calorMATIC 400 szabályozó készülék, 
mind pedig a hozzá tartozó szállítási 
csomagolás messzemenően újrahasznosít-
ható nyersanyagokból készül. 
 
A készülék 
 
A calorMATIC 400 készülék és annak 
tartozékai nem tekinthetők háztartási 
hulladéknak. Gondoskodjon róla, hogy az 

elhasználódott készüléknek és esetleges 
tartozékainak ártalmatlanítása szabályszerű-
en történjen. 
 
Csomagolás 
 
A szállítási csomagolás ártalmatlanítását 
bízza a készülék szerelését végző szakipari 
cégre. 
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Szerelési útmutató 
 

7. Tudnivalók a szereléshez 
és az üzemeltetéshez 

 
A készüléken történő szerelési és elektromos 
csatlakoztatási munkákat, a készülék 
beállítását, valamint első beüzemelését csak 
az arra feljogosított szakipari cég végezheti! 
 
7.1 CE-jelölés 
 
A CE-jelölés garantálja, hogy a calorMATIC 
400 időjárásfüggő szabályozó, Vaillant 
fűtőkészülékekkel együtt használva megfelel 
az elektromágneses összeférhetőségre 
vonatkozó irányelv (89/336/EGK irányelv) és 
a kisfeszültségre vonatkozó irányelv 
(73/23/EGK irányelv) alapvető 
követelményeinek. 

 
7.2 Rendeltetésszerű használat 
A calorMATIC 400 időjárásfüggő szabályozó 
a technika jelenlegi színvonala és az elismert 
biztonságtechnikai szabályok szerint készült. 
Ennek ellenére, szakszerűtlen vagy nem 
rendeltetésszerű használat esetén 
előfordulhatnak a használó vagy harmadik 
személyek testi épségét és életét fenyegető, 
illetve a készülékeket és más anyagi javakat 
károsan befolyásoló veszélyek. 
A calorMATIC 400 külső hőmérsékletfüggő 
szabályozó, Vaillant gyártmányú, e-BUS 
csatlakozóval rendelkező fűtőkészülékkel 
(atmoTEC/turboTEC pro) üzemelő, melegvíz-
készítő funkcióval/ keringtető szivattyúval 
esetlegesen ellátott fűtési rendszer 
helyiséghőmérséklet-függő és időfüggő 
vezérlésére szolgál. 
Más jellegű vagy ezen túlmenő alkalmazása 
nem rendeltetésszerű használatnak minősül. 
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Az ebből eredő károkért a gyártó/szállító nem 
vállal felelősséget. A kockázatot kizárólag a 
készüléket használó, illetve a felszerelő viseli. 
A rendeltetésszerű használathoz hozzátar-
tozik a kezelési és a szerelési útmutatóban, 
valamint a további kapcsolódó 
dokumentumban foglaltak figyelembevétele, 
továbbá az ellenőrzési és karbantartási 
feltételek betartása is. 
 

8. Biztonsági tudnivalók és 
előírások 

 
A szabályozó installálását arra feljogosított 
szakipari céggel kell elvégeztetni, amely az 
érvényes szabványok és előírások 
betartásáért is felelős. Az ezen útmutatóban 
leírtak be nem tartásából származó károkért 
nem vállalunk felelősséget. 
 

8.1 Biztonsági tudnivalók 
 
 

Veszély! 
 
A feszültség alatt álló csatlako-
zóknál áramütés okozta életveszély 
áll fenn! 
A készüléken végzendő munkálatok 
előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget, 
és biztosítsa a kapcsolót vissza-
kapcsolás ellen! 
A szabályozót a fali vagy más 
csatlakozóaljzatból csak feszültség-
mentes állapotban szabad kihúzni. 
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8.2 Előírások 
 

• A huzalozáshoz kereskedelemben 
kapható vezetékeket kell használni. 

• A vezetékek minimális keresztmetszete: 
0,75 mm2 

• A vezetékek hossza –buszvezeték esetén 
- nem haladhatja meg a 300 métert. 

• A 230 V-os csatlakozóvezetékeket és a 
buszvezetékeket 10 m hossztól külön kell 
vezetni. 

• A szobatermosztátot csak száraz 
helyiségekben szabad felszerelni. 

 

9. Szerelés  
 
Választástól függően a calorMATIC 400 
szabályozó beépíthető a fűtőkészülék 
előlapjába vagy a lakótérben elkülönítetten a 
falra szerelhető. Falra történő felszerelés 

esetén a szabályozó és a fűtőkészülék 
összeköttetése 2-eres eBUS-vezetéken 
keresztül jön létre. 
A calorMATIC 400 készüléket VRC 693 
külsőhőmérséklet-érzékelővel szállítjuk. (4.2 
ábra). Csatlakozás a fűtőkészülékhez 2-eres 
kábelen keresztül Opcionálisan – a standard 
tartozék helyett - VRC 9535 (DCF-órajeles, 4.1 
ábra) külsőhőmérséklet-érzékelő is illeszthető 
(külön vásárolható tartozék), 3-eres kábelen 
keresztül. 
 
 
9.1 Szabályozó beépítése a készülékbe 
 
A fűtőkészülék kapcsolódobozában végzett 
munka során áramütés okozta életveszély áll 
fenn. A fűtőkészülék kapcsolódobozában 
végzett munka megkezdése előtt kapcsolja ki 
a tápfeszültséget, és biztosítsa a kapcsolót 
visszakapcsolás ellen. 
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A kapcsolódobozt csak akkor nyissa ki, ha a 
fűtőkészülék feszültségmentes állapotban 
van. 
 
• Helyezze üzemen kívül a fűtőkészüléket 
• Kapcsolja le a fűtőkészülék áramellátását 

és biztosítsa azt visszakapcsolás ellen 
• Pattintsa ki a fűtőkészülék műanyag 

előlapját (szabályozó helye) 
• Óvatosan nyomja be a szabályozót (a 

falialjzat nélkül, 9.1 ábra) a csatlakozó 
tüskénél fogva a fűtőkészülék dugaszoló 
csatlakozásába 

• Ha eddig nem tette meg, akkor szerelje fel 
most a külsőhőmérséklet-érzékelőt (lásd a 
9.3 fejezetet) 

• Végezze el a külsőhőmérséklet-érzékelő 
villamos szerelését a 10.2 fejezetben 
leírtak szerint 

• Kapcsolja be a fűtőkészülék áramellátását 
• Helyezze újra üzembe a fűtőkészüléket 

9.2 Szabályozó falra történő szerelése 
 
Úgy szerelje fel a szabályozót, hogy 
biztosított legyen a helyiséghőmérséklet 
kifogástalan érzékelése (kerülje a hőtorló-
dást, ne szerelje fel hideg falra stb.). 
A felszerelésre legkedvezőbb hely általában a 
fő lakóhelyiség valamelyik belső fala kb. 1,5 m 
magasan, külső nyílászáróval szemben. 
Ott a szabályozóhoz a helyiségben keringő 
levegőnek akadálymentesen (bútorok, 
függönyök vagy egyéb tárgyak által nem 
akadályozva) hozzá kell férnie.  
Úgy kell kiválasztani a felszerelés helyét, 
hogy se az ajtók vagy az ablakok okozta 
léghuzat, se különböző hőforrások (fűtőtest, 
kéményfal, TV-készülék vagy napsugárzás) ne 
befolyásolhassák közvetlenül a szabályozót.  
Ha a helyiséghőmérséklet-korrekció aktiválva 
van, akkor tájékoztassa a készülék 
üzemeltetőjét, hogy abban a helyiségben, 
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amelyikben termosztátot felszerelik, minden 
fűtőtest-szelepnek teljesen nyitva kell lennie. 
Ebbe a helyiségbe szerelt radiátorokra 
termosztatikus érzékelő fejet ne szereljen! 
 
• Húzza le a termosztátot (1) a fali 

rögzítőaljzatról (5). Ehhez toljon be egy 
csavarhúzót a két pattintófülbe (lásd a 
nyilakat a 9.1 ábrán) 

• Jelölje meg a falon egy megfelelő helyet a 
készülék felszereléséhez. Ennek során 
vegye figyelembe az eBUS-vezeték 
kábelvezetését 

• Fúrjon két 6 mm átmérőjű lyukat a falba, 
a rögzítőnyílásoknak megfelelően (3) 

• Helyezze be a készülékkel együtt szállított 
tipliket 

• Vezesse a kábelátvezetőn (4) keresztül a 
csatlakozókábelt 

• A készülékkel együtt szállított csavarok-
kal erősítse fel a falialjzatot a falra 

• Végezze el az elektromos bekötést a 10.1 
fejezet szerint 

• Nyomja rá a szabályozót annyira a falialj-
zatra, hogy az bekattanjon. A termosztát 
hátoldalán található csatlakozó tüskéknek 
bele kell illeszkedni a rögzítőaljzat erre a 
célra szolgáló dugaszoló csatlakozásába 
(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 ábra: A calorMATIC 400 szerelése 
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9.3 Külsőhőmérséklet-érzékelő 
szerelése 

 
A külsőhőmérséklet-érzékelő felszerelési 
helye feleljen meg a következő feltételeknek: 
• ne legyen kifejezetten szélvédett hely 
• ne legyen túlságosan huzatos hely 
• ne érje közvetlen napsugárzás 
• ne legyen hőforrás közelében 
• lehetőleg északi vagy észak-nyugati 

tájolású homlokzati falra legyen szerelve 
 

A max. három emelet magasságú épületeknél 
a homlokzat magasságának 2/3 -ánál, három 
emeletnél magasabb épületeknél a 2. és 3. 
szint közé szerelje fel a külsőhőmérséklet-
érzékelőt (9.2 ábra) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 ábra: A külsőhőmérséklet-érzékelő 

felszerelési helye 
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9.3 ábra: A VRC 693 érzékelő szerelése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 ábra: A VRC 9535 érzékelő szerelése 

 
 

Figyelem! 
Az érzékelő és a fal átnedvesedé-
sének veszélye! 
Az érzékelő szakszerűtlen felszere-
lése károkat okozhat a készüléken 
és/vagy az épület falában. 
Tartsa be a kábelvezetéssel kapcso-
latos utasításokat és ügyeljen a 
külsőhőmérséklet-érzékelő megfe-
lelő elhelyezésére. 

 
 
Jelmagyarázat 
 

1. burkolatfedél 
2. fali rögzítő 
3. hollandi anya a kábel-átvezetéshez 
4. csatlakozó kábel cseppentő hurokkal 
5. rögzítőnyílások 
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• Jelölje meg a falon egy megfelelő helyet a 
készülék felszereléséhez. Ennek során 
vegye figyelembe a külsőhőmérséklet-
érzékelő kábelvezetését 

• A felszerelés helyén cseppentőhurokkal 
és úgy fektesse le a csatlakozó kábelt (4), 
hogy az kissé kifelé lejtsen 

• Vegye le a külsőhőmérséklet-érzékelő 
készülékburkolatát (1) 

• Fúrjon két 6 mm átmérőjű lyukat a falba, 
a rögzítőnyílásoknak megfelelően (5) 

• Helyezze be a készülékkel együtt szállított 
tipliket 

• Két csavarral rögzítse a fali rögzítőelemet 
(2) a falra. A kábel-átvezetésnek lefelé 
kell mutatnia 

• Lazítsa meg kissé a hollandi anyát (3), 
majd tolja át alulról a csatlakozóvezetéket 
a kábelátvezetésen 

• A villamos szerelés az útmutató 10.2 
fejezetében leírtaknak megfelelően 
történik 

• Húzza meg a hollandi anyát (3) . A kábel 
átvezetés tömítése az alkalmazott kábel 
átmérőjéhez igazodik (kábelátmérő: 4,5 - 
10 mm) 

• Nyomja rá a készülékburkolatot a fali 
rögzítőaljzatra, hogy az bepattanjon. Ne 
feledkezzen meg a fali rögzítő és a 
készülékburkolat közötti tömítésről. 
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10. Elektromos bekötés  
 

Az elektromos csatlakoztatást csak arra 
feljogosított szakember végezheti. 
 
 

Veszély! 
 

A feszültség alatt álló csatlako-
zóknál áramütés okozta életveszély 
áll fenn! 
A készüléken végzendő munkálatok 
előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget, 
és biztosítsa a kapcsolót vissza-
kapcsolás ellen! 

 

10.1 A szabályozó bekötése 
 

Ha a szabályozó be van építve a fűtőkészülék 
előlapjába, akkor az elektromos összeköttetés 
a szabályozó csatlakozó tüskének és a 
fűtőkészülék megfelelő dugaszoló 
csatlakozásának érintkezése révén jön létre. 

A szabályozó falra történő szerelése esetén a 
fűtőkészülék vezérlése egy 2-eres buszveze-
téken (e-BUS) keresztül történik. Valamennyi 
e-BUS csatlakozó úgy van kialakítva, hogy 
csatlakozókapcsonként legalább 2 x 0,75 mm2 
(ajánlott) huzalozás beköthető legyen. A 
vezetékek anélkül cserélhetők, hogy az a 
kommunikációban fennakadást okozna (10.1 
ábra). A fűtőkészülék útmutatóját is vegye 
figyelembe. A fűtőkészülék 3-as és 4-es 
csatlakozókapcsain lévő rövidzárat nem 
szabad eltávolítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 ábra: Elektromos csatlakoztatás 
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10.2 A külsőhőmérséklet-érzékelő 
elektromos csatlakoztatása 

 

A calorMATIC 400 készüléket –alaptartozék-
ként - VRC 693 külsőhőmérséklet-érzékelővel 
szállítjuk. Külön rendelhető tartozékként, 
opcionálisan DCF órajeles VRC 9535 
külsőhőmérséklet-érzékelő is illeszthető a 
szabályozókészülékhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 ábra: A VRC 693/9535 érzékelő 

elektromos csatlakoztatása 

 
Jelmagyarázat 
 

1. A VRC 693/9535 külsőhőmérséklet-
érzékelő kapocsléce 

2. 6-pólusú csatlakozó a fűtőkészülék 
X41 dugaszolóhelyére 

 
Kapcsolja ki a fűtőkészülék tápfeszültséget, 
és biztosítsa a kapcsolót visszakapcsolás 
ellen! 
 
• Csatlakoztassa a 10.2 ábra szerint a 

csatlakozóvezetéket a külsőhőmérséklet-
érzékelő kapocslécéhez 

• Kösse be a 10.2 ábra szerint a csatla-
kozóvezetéket a 6-pólusú csatlakozóra 

• Dugaszolja rá a 6-pólusú csatlakozót a 
fűtőkészülék X41 dugaszolóhelyére 
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10.3 Opcionális VR 10 érzékelő bekötése 

 

Bizonyos szabályozási feladatoknál, kiegé-
szítő fűtővíz-érzékelő felszerelése is indokolt 
lehet. Így például közvetlen betáplálású 
padlófűtési rendszerek esetén visszatérő 
hőmérséklet-érzékelő, vagy hidraulikus 
váltóval szerelt rendszernél gyűjtő hőmér-
séklet-érzékelő csatlakoztatására indokolt 
lehet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 ábra: A VR 10 érzékelő elektromos 

csatlakoztatása (opcionális) 

Ehhez, külön tartozékként vásárolható VR 10 
érzékelőt kell bekötni a calorMATIC 400 
szabályozó 6-pólusú csatlakozójára, majd azt 
csatlakoztatni a fűtőkészülék X41 
dugaszolóhelyére. 
Az elektromos szerelésnél a fűtőkészülék 
szerelési útmutatóját is vegye figyelembe! 
 
 

11. Üzembe helyezés  
 
A berendezés-paramétereknek a helyi viszo-
nyokkal való optimális összehangolásához 
néhány paramétert be kell állítani. A 
berendezés-paraméterek egy kezelői szinten 
vannak összefoglalva, azokat csak 
szakembernek szabad beállítania. 
A szerviz-/diagnózisszint szintén csak 
szakemberek számára áll rendelkezésre, 
szervizmunkák esetén segíti munkájukat. 
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11.1 Szakemberszint 

Kijelző Beállítás a beállító forgatásával 
 Éjszakai csökkentett hőmérséklet 

Gyári beállítás: 15°C 
Beállítási tartomány: 5…30°C 
 
 
 
 

 Kívánt melegvíz  
hőmérsékleti érték 
Gyári beállítás: 60°C 
Beállítási tartomány: 35…70°C 
 
 
 

 A tényleges szobahőmérséklet  
módosítása 
A kijelzési érték korrigálási 
lehetősége: +/- 3°C 
Gyári beállítás: 0°C 
 
 

 
A P gomb megnyomásával lehet a szakember-
szintre jutni. 
 
• Kb. 10 másodpercre nyomja le a P 

gombot. A kijelzőn megjelenik a 
csavarkulcs szimbólum és az első 
paraméter 

• Nyomja meg a beállítót. Így egymás után 
minden berendezés-paraméter előhívható 

• A kívánt értékek beállításához forgassa el 
a beállítót 

 
A P gomb megnyomásával a kijelző 
visszaugrik az alapkijelzésre. 

 
A következő berendezés-paramétereket lehet 
előhívni és módosítani: 
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Kijelző Beállítás a beállító forgatásával 
 Legionellák elleni védelem 

1 = A legionellák elleni védő-
program aktiválása. 
Minden szerdán 1 órával az 
első időablak előtt a kapcso-
lódó melegvíztárolót 70 °C-
ra felfűti, a HMV keringtető 
szivattyút bekapcsolja, és 
legalább 30 percre, legalább 
70 °C-on üzemelteti. 

Gyári beállítás: 0 (inaktív) 
 

 Fűtési jelleggörbe 
A fűtési jelleggörbe a külső 
hőmérséklet és az előremenő 
fűtővíz-hőmérséklet közötti 
kapcsolatot ábrázolja. A fűtési 
görbe kiválasztásával befo-
lyásolhatja a fűtés előremenő 
vízhőmérsékletét, és ezzel 
együtt a lakás belső 
hőmérsékletét is. (4.4 fejezet) 
Gyári beállítás: 1,2 
 

Kijelző Beállítás a beállító forgatásával 
 Helyiséghőmérséklet-korrekció 

(csak falra történő szerelésnél) 
1 = Hőmérséklet-korrekció  

A szabályozó a referencia-
helyiség aktuális hőmérsék-
letét méri és összehasonlítja 
a kívánt értékkel. Eltérés 
esetén igazítja az előreme-
nő fűtővíz hőmérsékletét.  

2 = Termosztát-funkció 
A szabályozó a referencia-
helyiség aktuális hőmérsék-
letét méri. Ha a mért érték 
elmarad a kívánt szobahő-
mérséklettől, akkor nő a 
fűtési előremenő vízhőmér-
séklet, ha meghaladja azt, 
akkor a fűtőkészülék lekap-
csol.  

Gyári beállítás: 0=nincs  
helyiséghőmérséklet-korrekció 

 
 

34. oldal 
Kezelési és szerelési útmutató – calorMATIC 400 időjárásfüggő szabályozó 



Kijelző Beállítás a beállító forgatásával 
 Minimum hőmérséklet 

(talppont) 
Beállítható minimális előreme-
nő fűtővíz-hőmérséklet. 
Beállítási tartomány: 15…90°C 
Gyári beállítás: 15°C 
 

 Fagyvédelmi késleltetés ideje 
A fagyvédelmi funkció indításá-
nak késleltetése az itt beállított 
idővel. (aktív, ha a külső 
hőmérséklet <3°C) 
Beállítási tartomány: 0…12 óra 
Gyári beállítás: 0 óra 
 

 Külső hőmérsékletfüggő 
lekapcsolás 
Ha a külső hőmérséklet 
magasabb, mint az itt beállított 
érték, a szabályozó kikapcsolja 
a fűtést (téli-nyári váltás). 
Beállítási tartomány: 5…50°C 
Gyári beállítás: 22°C 
 

 Kijelző Beállítás a beállító forgatásával 
 Külső hőmérséklet korrekció 

A külsőhőmérséklet-érzékelő 
kedvezőtlen elhelyezéséből 
adódó tényezőket, ezzel az 
értékkel lehet kompenzálni. 
Beállítási tartomány: -5…+5°C 
Gyári beállítás: 0°C 
 
 
 
 
 

 Hidraulikus váltó 
VR 10 érzékelővel: 
0 = Visszatérő hőmérséklet-

szabályozás  
1 = Előremenő hőmérséklet-

szabályozás, hidraulikus 
váltóval (gyűjtő érzékelő) 

VR 10 érzékelő nélkül: 
A beállításnak nincs hatása. 
Gyári beállítás: 0= KI (VR 10 
érzékelő nélkül) 
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Kijelző Beállítás a beállító forgatásával 
 Nap beállítási érték 

Az aktuális nap beállítása az 
éves naptár aktiválásához. 
 
 

 

 Hónap beállítási érték 
Az aktuális hónap beállítása az 
éves naptár aktiválásához. 
 
 

 

 Év beállítási érték 
Az aktuális év beállítása az 
éves naptár aktiválásához. 
 
 

 

 Hőmérsékletszint 
Az egyes időablakokhoz tarto-
zó különböző hőmérsékletszin-
tek beállításának aktiválása. 
0 = Hőmérsékletszint KI 
1  = Hőmérsékletszint BE 
Gyári beállítás: 0  
 

Kijelző Beállítás a beállító forgatásával 
 H1 időablakhoz tartozó  

hőmérsékletszint 
(csak akkor, ha a hőmérséklet-
szintek aktiválva vannak) 
 
 
 

 

 H2 időablakhoz tartozó  
hőmérsékletszint 
(csak akkor, ha a hőmérséklet-
szintek aktiválva vannak) 
 
 
 

 

 H3 időablakhoz tartozó  
hőmérsékletszint 
(csak akkor, ha a hőmérséklet-
szintek aktiválva vannak) 
 
 
 

 
 

11.1 táblázat: Berendezés-paraméterek 
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11.2 Szerviz-/ diagnózisszint 
 

A P gomb és a beállító segítségével lehet a 
szerviz-/diagnózisszintre jutni. 
• Nyomja meg egyszerre kb. 3 másodpercig 

a P gombot és a beállítót (4. oldal 2-es 
gomb). 

Ez, az első lépésben egy 50 °C-os fűtési 
igényt okoz, a fűtőkészülék hőterhelés 
vizsgálata céljából. 

11.2 táblázat: Tesztelési folyamat 

 
 
Ezután a beállító forgatásával vagy 
megnyomásával az összes tesztelési 
lehetőség előhívható (lásd 11.2 táblázat). 
A P gomb megnyomásával a kijelző 
visszaugrik az alapkijelzésre. 
A következő teszteket lehet előhívni: 

Beállító Teszt Tesztelési folyamat 

Beállító és P gomb 
együttes nyomása  
kb. 3 másodpercig 

Fűtési hőigény 
50 °C fűtési hőigényt szimulál a szabályozó. A fűtőkészülék 
égője működésbe lép, a szivattyú indul (csak a fűtőkészülék 
max. előremenő hőmérséklethatárolásáig!) 

Forgatás 
Használati 
melegvíz hőigény 

Használati melegvíz hőigény aktiválás, a tároló töltő-
szivattyú  üzemel, minden más kikapcsol. 

Forgatás 
Keringtető 
szivattyú 

A használati melegvíz szivattyú bekapcsol (ha 
csatlakoztatva van), minden más kikapcsol. 

Nyomás Kijelző tesztelése Minden kijelzőelem megjelenik. 
Nyomás Szoftverváltozat Megjelenik a szoftververzió száma. 
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11.3 Gyári beállítások visszaállítása 
 

A calorMATIC 400 szabályozónak a gyári 
beállításra történő visszaállításához a P 
gombot tartsa 15 másodpercig lenyomva. 
A kijelző kétszeri felvillanása jelzi, hogy a 
szabályozó vissza lett állítva a gyári 
beállításra. Ez azt jelenti, hogy valamennyi 
egyéni beállítást újra be kell állítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 A készülék átadása az üzemeltetőnek 
 

A szabályozó üzemeltetőjét, a beüzemelés 
során meg kell tanítani a szabályozó 
kezelésére és működésére.  
 

• Adja át megőrzésre az üzemeltetőnek a 
neki szánt útmutatókat és a készülék 
dokumentációját. 

• Az üzemeltetővel együtt olvassa végig a 
kezelési útmutatót, és válaszoljon az 
esetleg felmerülő kérdéseire. 

• Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét 
azokra a biztonsági tudnivalókra, 
amelyeket be kell tartania. 

• Hívja fel az üzemeltető figyelmét arra, 
hogy az útmutatóknak a szabályozó 
közelében kell lenniük. 
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12. Műszaki adatok 
 

Megnevezés Mértékegység  
Üzemi feszültség, Umax  V 24 
Megengedett max. 
környezeti hőmérséklet 

°C  50

Áramfelvétel mA <17 
A csatlakozóvezeték 
min. keresztmetszete 

mm2  0,75

Elektromos védettség - IP 20 
A szabályozó 
érintésvédelmi osztálya 

-  III

Méretek 
Magasság mm 97 
Szélesség mm 146 
Mélység  mm 40

12.1 táblázat: calorMATIC 400 műszaki adatok 
 
 
 
 

13. Vaillant gyári 
vevőszolgálat 

 
Vevőszolgálat: 

Javítási felszerelési tanácsot a készülékhez 
mellékelt partnerlistában felsorolt partnerek-
től, vagy a Vaillant Saunier Duval Kft. Vaillant 
Márkaszervizétől kérhet. 
Figyelem megszűnik a gyári garancia, ha a 
készülékben javítást nem a Vaillant által 
feljogosított és a partnerlistában szereplő 
szakember végzett, vagy ha a készülékbe 
nem eredeti Vaillant alkatrészt építettek be 
 
Vaillant Hotline  (06-1) 464-7829 
 
Vaillant Márkaszerviz  (06-1) 464-7807 
     (06-1) 464-7811 

39. oldal 
Kezelési és szerelési útmutató – calorMATIC 400 időjárásfüggő szabályozó 
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