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Kedves vásárlónk!

A VRC- Set Klassik BW INT fűtésszabályozóval
Ön egy magas színvonalú Vaillant termék birtokába jutott
– köszönjük bizalmát. Annak érdekében, hogy ennek a
korszerű fűtésszabályozónak az előnyeit optimálisan ki-
használhassa, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt
a kezelési utasítást. Benne minden tudnivalót megtalál a
készülékről, egyúttal ötleteket is ad Önnek az energia-
takarékos és ezáltal környezetkímélő fűtéshez.
Kérjük, hogy ezt a kezelési utasítást a szerelési utasítás-
sal és a fűtőkazán megfelelő utasításaival együtt gondo-
san őrizze meg 
– saját érdekében, de az esetleges későbbi tulajdonos ér-
dekében is.
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9.3 Rádió zavarszűrés 25

10 Táblázat a programozáshoz 26
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! Tartsa szem előtt, hogy a szakszerűtlenül végzett munkák
baleset- és életveszéllyel járhatnak!

A jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából
eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Az Ön biztonsága érdekében!

A szabályozókészüléken és a fűtési rendszeren elvégzen-
dő valamennyi munkát (szerelést, karbantartást, javításo-
kat stb.) csak feljogosított szakemberek végezhetik.

A szabályozó gyárilag beállított programmal rendelkezik.
Amennyiben Önnek megfelelnek a beállított idők (lásd az
5.4. fejezetet), akkor nem kell módosítania az
időkapcsoló óra programozását.

AJÁNLÁS
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Ebben a bevezető fejezetben néhány, az energiatakarékos üzemeltetést elősegítő ja-
vaslatot kap tőlünk. Annak érdekében, hogy korszerű fűtésszabályozóját optimálisan
kihasználhassa, néhány kiegészítő háttér-információval ismertetjük meg Önt.
Ne féljen: nem kell fűtéstechnikai szakembernek lennie ahhoz, hogy mindent megért-
sen.

2 Energiatakarékossági
javaslatok

Az összjáték

A VRC- Set Klassik BW INT fűtésszabályozó időjárásfüg-
gő fűtésszabályozó. Hőmérséklet-érzékelők segítségével
kap információt a külső hőmérsékletről és a szo-
bahőmérsékletről ( tartozék). A szabályozó működésé-
nek hatására a szoba hőmérséklete adott, közelítőleg
állandó értéken marad.

A "helyes" szobahőmérséklet

A hőérzet egyénenként nagyon különböző lehet. Normál
körülmények között a 21 °C hőmérsékletű helyiséget
kellemesnek érezzük.

A belső helyiségek hőmérséklet-érzékelője a távkap-
csoló készülékben található. Gondoskodjon róla, hogy 
könnyen megközelíthető legyen és bútor, függöny stb.
ne takarja el!

Minden egyes Celsius fokkal, amellyel alacsonyabb
hőmérsékleten fűt, kb. 6% energiát takarít meg.

Mikor és mennyi ideig kell egyáltalán fűteni?

A VRC- Set Klassik BW INT szabályozó le-
hetővé teszi a fűtési idők időben pontos vezérlését. A
lehűlési idők alatt energiát takarít meg. Ahhoz, hogy a
lakás helyiségeit például reggel 7:00 órától a beállított
hőmérsékletre lehessen felfűteni, elegendő 6:00 órakor
elkezdeni a fűtést. Ennek megfelelően már 22:00 óra-
kor átkapcsolhat éjszakai üzemmódra és még kb. 23:00
óráig a megszokott hőmérséklet marad a helyiségek-
ben.

Szellőztetés: röviden és intenzíven

A fűtési időtartamokban csak szellőztetéshez nyissa ki
az ablakokat, ne pedig hőmérséklet-szabályozás cél-
jából, azt ugyanis a VRC- Set Klassik BW
INT sokkal elegánsabban intézi el!

éjszaka és távolléte idején éjszakai üzemmódban üzemel-
tesse a berendezést! Minél hosszabb éjszakai időket 
használjon.

A rövid és intenzív szellőztetés hatásosabb és energia-
takarékosabb, mint a hosszú időn át nyitva tartott 
billenő ablak.
A szellőztetés alatt zárja el a fűtőtesteken lévő 
termosztatikus szelepeket!

AJÁNLÁS
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3 Fűtési beállítások

3.1 A nappali hőmérséklet beállítása

Ebben a fejezetben a fűtési üzemmódot lehetővé tevő, alapvető beállításokkal ismer-
kedhet meg. Például az Ön személyes hőérzetének megfelelően tudja beállítani a szo-
bahőmérsékletet. 
A fűtés üzemeltetésére szolgáló különböző üzemmódok magyarázatait is itt ismertetjük
(pl. program szerint, folyamatos üzem stb.).
AJÁNLÁS: A könnyebb tájékozódáshoz használja segítségképpen 
az első kihajtható oldalt (kezelő és beállítóelemek).

5

3.2 Az éjszakai hőmérséklet beállítása

A nappali hőmérséklet forgatógombja (a 3.
oldali ábra 4 jelű gombja) "0"-állásban
van. Ezzel az alapbeállítással 20 °C-os szo-
bahőmérséklet érhető el, ha a helyiségben
lévő termosztatikus szelepek teljesen nyit-
va vannak. A fűtés előfeltétele, hogy a
fűtési jelleggörbe helyesen legyen beállítva
(vö. a 9.1. fejezettel).
Minden egyes skálavonal 2,5 °C hőmér-
séklet-változást jelent.

A szobahőmérséklet növeléséhez:
forgassa jobbra 
a forgatógombot!
"+1" állás: 22,5 °C
"+2" állás: 25,0 °C
"+3" állás: 27,5 °C

A szobahőmérséklet csök-
kentéséhez: forgassa balra a for-
gatógombot!
"-1" állás: 17,5 °C
"-2" állás: 15,0 °C
"-3" állás: 12,5 °C

Az éjszakai hőmérséklet forgatógombja (3)
"0"-állásban van. Ezzel az alapbeállítással
az éjszaka folyamán (azaz a lehűlési fázis
alatt) 10 °C-os szobahőmérséklet érhető el.
Minden egyes skálavonal 2,5 °C hőmér-
séklet-változást jelent.

A szobahőmérséklet növeléséhez:
forgassa jobbra 
a forgatógombot!
"+1" állás: 12,5 °C
"+2" állás: 15,0 °C
"+3" állás: 17,5 °C

A szobahőmérséklet csök-
kentéséhez: forgassa balra a for-
gatógombot!
"-1" állás: 7,5 °C
"-2" állás: 5,0 °C
"-3" állás: 2,5 °C

Az épület erős éjszakai lehűlésének el-
kerülése érdekében javasoljuk, hogy a szo-
bahőmérsékletet 15 °C-ra állítsa be 
("+2" állás)!

! A kiválasztott éjszakai hőmérsékletet csak
akkor állítja be a szabályozó, ha az a 
"hold" vagy "óra" üzemmódban van 
(lásd a 3.3. fejezetet).

AJÁNLÁS
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A fűtési üzemmódok forgókapcsolója (a kezelőelemek 3. oldali ábráján 
az 5 jelű kapcsoló) a kívánt kapcsolóállásban marad.

3 Fűtési beállítások

3.3 Fűtési üzemmódok

FŰTÉS PROGRAM SZERINT
A szabályozás a beállított program szerint működik. A
fűtési üzem előre meghatározott időpontokban váltakozik
a "nappali hőmérséklet" és az "éjszakai hőmérséklet"
között.

Ez akkor célszerű, ha...
ki akarja használni az automatikus szabályozás előnyeit
anélkül, hogy sokat kelljen bajlódnia a fűtéssel. A gyári
programot személyes igényeihez tudja illeszteni. A hideg
évszakban ezzel biztosítható, hogy ne hűljön ki erősen az
épület.

FŰTÉS PROGRAM SZERINT KIKAPCSOLÁSSAL
A szabályozás a beállított program szerint működik.
Ebben az üzemmódban viszont a fűtési üzem a "nappali
hőmérséklet" és a "KI" állapot között váltakozik. A
fagyvédelmi funkció aktív marad (lásd a 9.2. fejezetet).

FŰTÉS FOLYAMATOS "NAPPALI" ÜZEMBEN
A szabályozás állandóan "nappali hőmérsékletű" üzem-
ben tartja a fűtőkört és a melegvíz-kört.

FŰTÉS FOLYAMATOS "ÉJSZAKAI" ÜZEMBEN
A szabályozás állandóan "éjszakai hőmérsékletű" üzem-
ben tartja a fűtőkört és a melegvíz-kört.

A FŰTÉS KI VAN KAPCSOLVA
A szabályozás ki van kapcsolva. 
A fagyvédelmi funkció aktív marad.

KARBANTARTÁS
A szabályozás ki van kapcsolva. Az égő és a fűtési kering-
tető szivattyú azonban bekapcsolva marad.

Ez akkor célszerű, ha...
például az átmeneti évszakokban és nyáron nincs szüksé-
ge fűtésre. Ugyanakkor viszont a váratlan fagyos éjszaká-
kon a fagyvédelmi funkció megvédi berendezését.

Ez akkor célszerű, ha...
a programozott kikapcsolási időtartamokban is fűteni
szeretne. Például: normál körülmények között a gyári
programot használja, azonban esténként tovább fenn
kíván maradni és ezért tovább akar fűteni.
Ne felejtse el a kapcsolót ismét "Program" állásba átkap-
csolni!

Ez akkor célszerű, ha...
a programozott bekapcsolási időtartamokban is ki szeret-
né kapcsolni a fűtést, például mert vasárnap az egész
család kirándulni megy.
Ne felejtse el a kapcsolót ismét "Program" állásba átkap-
csolni!

Ez akkor célszerű, ha...
ha hosszabb időre eltávozik, tehát nincs szüksége fűtésre
és melegvízre, de nem kívánja az üdülési programot
beállítani.

Ez akkor célszerű, ha...
a fűtési rendszeren beállítási munkákat és méréseket kell
végezni. Ezeket a munkákat csak szakképzett szerelő
vagy kéményseprő végezheti el!



4 Használati melegvíz (HMV) 
készítési beállítások

4.1 A használati melegvíz hőmérsékletének 
beállítása
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4.2 Használati melegvíz készítési 
üzemmódok

Ezzel a forgatógombbal (6) tudja a melegvíz hőmér-
sékletét 40 és 70 °C között beállítani.

A vízhőmérséklet növeléséhez:
forgassa jobbra a forgatógom-
bot!

60 °-os hőmérséklettel nagyon gazdaságosan tudja
használni a közvetett fűtésű melegvíz-tárolót. Így a
vízkőlerakódás is késleltethető a melegvíz-tárolóban.

MELEGVÍZ-KÉSZÍTÉS PROGRAM SZERINT
A melegvíz-tároló felfűtése a beállított program szerint
történik. A kikapcsolási időtartamokban a fagyvédelmi
funkció aktív marad.

MELEGVÍZ-KÉSZÍTÉS FOLYAMATOS ÜZEMBEN
A melegvíz-tároló felfűtése állandóan a beállított hőmér-
sékletre történik, a programozott kapcsolási idők nincse-
nek figyelembe véve.

A MELEGVÍZ-KÉSZÍTÉS KI VAN KAPCSOLVA
A melegvíz-tároló ki van kapcsolva. Nincs melegvíz-ké-
szítés. A fagyvédelmi funkció aktív marad.

Ez akkor célszerű, ha...
ki szeretné használni a kényelmes és gazdaságos meleg-
víz-készítés előnyeit.

Ez akkor célszerű, ha...
a kikapcsolási időtartamokban is szüksége van melegvíz-
re, például éjszaka vagy azokban az évszakokban, ame-
lyekben kikapcsolta a fűtőkört.

Ez akkor célszerű, ha...
hosszabb időn át nincs szüksége melegvízre, például
nyári szabadsága idején.

! Vigyázat! Az a vízhőmérséklet, amely az egyes vízel-
vételi helyeken rendelkezésére áll, a beállított víz-
hőmérséklettől és az Ön használati (ivóvíz) rend-
szerének kivitelétől függ. A leforrázás veszélyének
elkerülése céljából ne állítson be túl magas víz-
hőmérsékletet és kérjen tanácsot szakembertől!

A vízhőmérséklet csök-
kentéséhez: forgassa balra a
forgatógombot!

AJÁNLÁS
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Először a szabályozó kezelőelemeivel ismerkedjen meg. A
hátsó kihajtható lapon lévő felső ábrán a nyomógomb-gyűrű
látható. Valamennyi, funkcióval rendelkező gombot röviden
ismertetjük. A hátsó kihajtható lapon lévő alsó ábrán az
időkapcsoló óra kijelzőmezője látható az összes kijelezhető
szimbólummal együtt.

Ebben a fejezetben VRC- Set Klassik BW INT szabályozójának időkapcsoló
óráját mutatjuk be Önnek. Megismeri, hogyan kezelje az órát, milyen programozási le-
hetőségek léteznek, és hogyan adjon be teljesen egyéni szabályozási programot.
Miután a gyárilag beállított programot bármikor újból behívhatja, nem kell félnie attól,
hogy hibás programozás miatt kárt okozhat.
AJÁNLÁS: Segítségképpen használja a kezelési utasítás végén lévő kihajtható oldalt!

5 Időkapcsoló óra

5.1 Kezelőelemek

Az időkapcsoló óra kijelzőmezőjében két kijelzési lehetőség-
re van mód:
1. Kijelző üzemmód. A rendszer üzeme közben minden ak-
tuális adat látható a kijelzőn: a hét napja és a pontos idő,
az óra- és a perc-kijezés közötti kettőspont másodpercenkén-
ti ütemben villog.
A fűtőkör és a melegvíz-kör "Be" és "Ki" kijelzései ezzel
szemben azt mutatják, milyen állapot van a programban
hozzárendelve az aktuális időponthoz. Ezek tehát nem a
fűtőkazán, ill. a melegvíz-tároló üzemállapotának kijelzései.

! Ha a kijelzés programozó üzemmódban van és Ön nem ad
be további adatokat, akkor a kijelzés 90 másodperc eltel-
tével automatikusan kijelző üzemmódra vált át. Az addig el-
végzett beállítások eltárolódnak.

2. Programozó üzemmód. Itt történik a felhasznált
memóriahelyek beállításainak kijelzése. Itt lehet a beállítá-
sokat megváltoztatni és a szabad memóriahelyekre új ada-
tokat programozni.
A kijelző üzemmódtól való megkülönböztetés céljából az
óra- és a perc-kijelzés közötti kettőspont nem villog.

A kijelzőmező kijelző üzemmódban

A kijelzőmező programozó üzemmódban

Amennyiben a kijelzőmezőn valószínűtlen értékek vagy nem
teljes szimbólumok jelennek meg, nyomja meg a visz-
szaállító gombot! Ezáltal lehet visszaállítani a programozást
gyári programra.

Mielőtt lépésről-lépésre bemutatjuk a szabályozó programo-
zását, célszerű átolvasnia a következő tájékoztatást, amely
segít Önnek a könnyebb megértésben.5.2 A pontos idő beállítása

1 Nyomja meg a visszaállító gombot!
A kijelzőmező 00:00 időt mutat, a hét minden napja

villog, a fűtés és a melegvíz-készítés aktuális üzemállapota
a kijelzőn látható.

2 Nyomja meg a pontos idő gombot és a következő
lépések alatt tartsa megnyomva!

A napok már nem láthatók a kijelzőn.

AJÁNLÁS
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5.3 Hogyan működik a szabályozás?

A program futtatásához meg kell határozni a fűtőkörhöz és
a melegvíz-körhöz tartozó be- és kikapcsolási időket. "Be-
kapcsolt" üzem közben a fűtőkazán és a melegvíz-tároló ve-
zérlése olyan, hogy az alapbeállításokkal megadott hőmér-
sékleteket elérje a rendszer. "Kikapcsolt" üzem közben a
fűtőkör vagy éjszakai hőmérsékleten üzemel vagy ki van
kapcsolva (vö. a 3.3. "Fűtési üzemmódok" című fejezettel),
a melegvíz-kör pedig ki van kapcsolva.

Egy kapcsolási időpontot a hét napja, a pontos idő és a
"Be" vagy a "Ki" parancs határoz meg. Minden egyes kap-
csolási időpont elfoglal egy memóriahelyet az időkapcsoló
órában. Ha több naphoz is ugyanazt a kapcsolási időpontot
rendelik, akkor ahhoz csak egy elfoglalt memóriahely tarto-
zik. Ez az összefüggés a következő fejezetben a gyári prog-
ram példáján válik érthetővé.

3 Addig használja többször az óra-gombot, amíg az ak-
tuális óra számértéke meg nem jelenik a kijelzőn.! 4 Addig használja többször a perc-gombot, amíg az ak-

tuális perc számértéke meg nem jelenik a kijelzőn!

5 Addig használja többször a napkiválasztó gombot,
amíg a hét aktuális napja meg nem jelenik a kijelzőn

(1 = hétfő, 2 = kedd stb.)!
6 Most elengedheti a pontos idő gombot! A kijelzőme-

zőn az aktuális beállítások láthatók. 
Az óra- és a perc-kijelzés között lévő pont másodpercenkénti
ütemben villog.

5 Időkapcsoló óra
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Ezen az oldalon a gyári programot ismertetjük és megmutatjuk Önnek, hogyan jeleztet-
heti ki a már programozott időtartamokat. Ezáltal bármikor ellenőrizheti az aktuális
programot. Ezt főleg akkor célszerű megtennie, ha megváltoztatta a gyári programot
vagy egy egészen egyéni programot adott be.

5 Időkapcsoló óra

5.4 A gyári program

5.5 A memóriahelyek kijeleztetése

1 Nyomja meg a programozó gombot (Prog.)! A kijelzés
kijelző üzemmódról átvált programozó üzemmódra. Az

első memóriahely kerül kijelzésre (esetünkben a gyári pro-
gram: hétfőtől péntekig mindkét kör 6:00 órakor kapcsol be).

2 Nyomja meg a programozó gombot!
A második memóriahely kerül kijelzésre (esetünkben:

hétfőtől csütörtökig és vasárnap mindkét kör 22:00 órakor
kapcsol ki).

Fűtőkör /melegvíz 1/hétfő 2/kedd 3/szerda 4/csütörtök 5/péntek 6/szombat 7/vasárnap
Fűtőkör Be 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 07:00 07:00
Melegvíz Be 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 07:00 07:00
Fűtőkör Ki 22:00 22:00 22:00 22:00 23:00 23:00 22:00
Melegvíz Ki 22:00 22:00 22:00 22:00 23:00 23:00 22:00

Az időkapcsoló órában már tárolva van egy gyári program.
Ezt a programot saját kívánságai szerint megváltoztathatja
(lásd a programozási példákat) vagy törölheti, hogy egy tel-
jesen új programot adhasson be. A visszaállító gomb meg-
nyomásával minden esetben újból elő tudja hívni a gyári
programot. Ekkor minden változtatás és elfoglalt memória-
hely törlődni fog.
Egy program elvi felépítése táblázatos formában szemléltet-
hető. Ebben mindegyik kapcsolási kör (fűtés és melegvíz-
készítés) számára minden egyes napra beírhatók a be- és a
kikapcsolási idők. Az alábbi táblázat a gyári program kap-
csolási időpontjait adja meg.

A táblázatból a következők olvashatók ki: hétfőtől vasárna-
pig egyaránt 6:00 órakor kapcsol be és 22:00 órakor kap-
csol ki a fűtőkör és a melegvíz-kör is. Pénteken mindkét kör
6:00 órakor kapcsol be és csak 23:00 órakor kapcsol ki.
Hétvégén (szombaton és vasárnap) mindkét kör 7:00 órakor
kapcsol be, szombaton 23:00 órakor kapcsolnak ki, vasár-
nap pedig már 22:00 órakor.
Ez a program 4 memóriahelyet foglal el:

1. hétfőtől péntekig 06:00 Be
2. szombattól vasárnapig 07:00 Be
3. vasárnaptól csütörtökig 22:00 Ki
4. péntektől szombatig 23:00 KI

A következő fejezetben megmutatjuk Önnek, hogyan 
ellenőrizze a program memóriahelyeinek aktuális 
foglaltságát. Jeleztesse ki a gyári program memória-
helyeit – az időkapcsoló óra kezelésének első 
gyakorlataként.

AJÁNLÁS
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3 Nyomja meg a programozó gombot!
A harmadik memóriahely kerül kijelzésre (esetünkben:

szombaton és vasárnap mindkét kör 7:00 órakor kapcsol
be).

4 Nyomja meg a programozó gombot!
A negyedik memóriahely kerül kijelzésre (esetünkben:

pénteken és szombaton mindkét kör 23:00 órakor kapcsol
ki).

5 Nyomja meg a programozó gombot!
Az első szabad memóriahely kerül kijelzésre. 6 Nyomja meg a programozó gombot!

A még szabad memóriahelyek száma kerül kijelzésre.

7 Nyomja meg a pontos idő gombot! A kijelzés progra-
mozó üzemmódról átvált kijelző üzemmódra, egyúttal

az utolsó beadások tárolódnak.
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Memóriahely törlésére akkor lehet szükség, ha meg akarja változtatni a gyári progra-
mot, illetve saját egyéni programját, vagy ha programozás közben hibázik.

5 Időkapcsoló óra

5.6 Memóriahely törlése

5.7 A teljes programozás törlése

1 Addig használja többször a programozó gombot
(Prog.), amíg meg nem jelenik a törlendő memória-

hely!
2 Addig használja többször az óra-gombot, amíg az óra-

kijelzésnél "— —" nem jelenik meg!

3 Addig tartsa megnyomva a pontos idő gombot, amíg a
kijelzés át nem kapcsol kijelző üzemmódra (az aktuá-

lis pontos idő látható)! A memóriahely törlése megtörtént
és újbóli betöltésre kész.

Ön most megismerkedett az időkapcsoló óra kezeléséhez
szükséges legfontosabb kézi beavatkozásokkal. A következő
két fejezetben olyan programozási példákat ismertetünk,
amelyek segítségével Ön megváltoztathatja a gyári progra-
mot. Ezzel olyan elvet kívánunk bemutatni, amely alapján
Ön is képes magának egyéni programot tervezni és progra-
mozni ( ha választott példáinkkal nem találtuk el pontosan
az Ön kívánságait).

A "törlés" gombbal (L) lehet teljes egészében törölni az
időkapcsoló óra programtárolóját. Ezzel mind a gyári prog-
ram memóriahelyei, mind az összes többi elfoglalt
memóriahely törlődik. A pontos idő megmarad. A tároló tel-
jes törlésének csak akkor van értelme, ha Ön olyan egyéni
programot akar beadni, amire a gyári program mint alap-
program alkalmatlan.
Mindenesetre: a visszaállító gombbal a gyári programot ere-
deti állapotában bármikor újból előhívhatja.

1 Nyomja meg a "törlés" gombot!]
Minden elfoglalt memóriahely törlődik.
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Fűtőkör/melegvíz 1/hétfő 2/kedd 3/szerda 4/csütörtök 5/péntek 6/szombat 7/vasárnap
Fűtőkör    Be 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 07:00 07:00
Melegvíz Be 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 07:00 07:00
Fűtőkör Ki 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
Melegvíz Ki 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
Fűtőkör Be 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
Melegvíz Be 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
Fűtőkör Ki 22:00 22:00 22:00 22:00 23:00 23:00 22:00
Melegvíz Ki 22:00 22:00 22:00 22:00 23:00 23:00 22:00

1 Addig használja többször a programozó gombot, amíg
az első szabad memóriahely meg nem jelenik a ki-

jelzőn!

3 Nyomja meg a blokk-gombot (b)! 
A szám és a szám-jelző villog. A következő gomb-

nyomással (4. lépés) törlődik a szombat kiválasztása.

2 Addig használja többször a napkiválasztó gombot,
amíg ki nem választotta a szombatot (a nap-jelző a 6-

os szám alatt villog)!

4 Nyomja meg a napkiválasztó gombot! A vasárnap ki-
választása megtörtént (a nap-jelző a 7-es szám alatt

villog).

A táblázatban a megváltoztatott program látható. Ehhez a
programhoz nem kell módosítania a gyári programot. Két
szabad memóriahelyre be kell állítania a hétfőtől péntekig
terjedő napokra a kiegészítő be- és kikapcsolási időponto-
kat. Ennek lépésről-lépésre történő elvégzését a következők-
ben mutatjuk meg Önnek.

Ha saját programot akar kialakítani, akkor készítsen egy, a 
fentihez hasonló táblázatot (lásd a hátsó kihajtható oldalon
lévő előnyomtatott táblázatot).

AJÁNLÁS
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5 Nyomja meg a blokk-gombot!
A szám és a szám-jelző villog. A következő gomb-

nyomással (6. lépés) törlődik a vasárnap kiválasztása.
6 Addig használja többször egymásután az óra- és a

perc-gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt kikap-
csolási időpont!

7 Addig használja többször egymásután a fűtés-gombot
és a melegvíz-gombot, amíg mindegyik kört "Ki"-re

nem kapcsolta (a fűtőkör, ill. a melegvíz-kör szimbólumai
alatt a hold, ill. "0" jelenik meg a kijelzőn)!

8 Nyomja meg a programozó gombot. Ekkor egy
memóriahelyet elfoglalt a hétfőtől-péntekig terjedő

napokra vonatkozó 09:00 óra kikapcsolási időponttal. A ki-
jelzőn megjelenik a következő szabad memóriahely.

9 Ismételje meg a 2 - 5. lépéseket (a szombat és a
vasárnap választásának megszüntetése)! 10 Addig használja többször egymásután az óra- és a

perc-gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt bekap-
csolási időpont!
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12 Nyomja meg a pontos idő gombot.
Az elvégzett beállítások tárolása megtörtént. 

A kijelzés átkapcsol kijelző üzemmódra!
11 Addig használja többször egymásután a fűtés-gom-

bot és a melegvíz-gombot, amíg mindegyik kört
"Be"-re nem kapcsolta (a fűtőkör, ill. a melegvíz-kör szim-
bólumai alatt a nap, ill. "1" jelenik meg a kijelzőn)!
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Ebben a példában azt mutatjuk meg Önnek, hogyan tudja úgy módosítani a gyári prog-
ramot, hogy a kapcsolási időpontokat a hét egy adott napjára változtassa meg. Tegyük
fel, hogy szombaton szívesen alszik kissé tovább és ezért a fűtőkört és a melegvíz-kört
csak 08:30 órakor akarja bekapcsoltatni. Mivel ezen a napon tovább is akar fennma-
radni, mindkét kört csak 23:45-kor kell kikapcsolni. Emlékeztetésül: nem kell félnie a
változtatástól, mivel a visszaállító gombbal a gyári programot eredeti állapotában 
bármikor újból előhívhatja.

7 II. programozási példa

7.1 Nap kiválasztásának megszüntetése

A megváltoztatott program a táblázatban olvasható. Mint
azt már az 5.4. pontban ismertettük, a szombatra vonatko-
zó be- és kikapcsolási időpontok két memóriahelyen vannak
rögzítve, új időpontok programozásához először meg kell
szüntetnie a szombati értékeket mindkét "régi" memóriahe-
lyen (lásd a 7.1. pontot).

Utána egy szabad memóriahelyre adja be a szombatra
vonatkozó új időpontokat (lásd a 7.2. pontot). Ez elég
bonyolultan hangzik, de egyáltalán nem olyan nehéz, ha
lépésről-lépésre követi a következő utasításokat.

Fűtőkör/melegvíz 1/hétfő 2/kedd 3/szerda 4/csütörtök 5/péntek 6/szombat 7/vasárnap
Fűtőkör      Be 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 08:30 07:00
Melegvíz  Be 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 08:30 07:00
Fűtőkör      Ki 22:00 22:00 22:00 22:00 23:00 23:45 22:00
Melegvíz  Ki 22:00 22:00 22:00 22:00 23:00 23:45 22:00

1 Addig használja többször a programozó gombot, amíg
a szombati és a vasárnapi "Be" időpont memóriahelye

meg nem jelenik (07:00)!

3 Nyomja meg a blokk-gombot!
A szám és a szám-jelző villog. A következő gomb-

nyomással a 6-os szám már nincs a kijelzőn, a 07:00 kap-
csolási időpont már csak vasárnapra érvényes.

2 Addig használja többször a napkiválasztó gombot,
amíg ki nem jelölte a szombatot (a nap-jelző a 6-os

szám alatt villog)!

4 Nyomja meg a programozó gombot!
A következő memóriahely jelenik meg a kijelzőn (pén-

teken és szombaton mindkét kör 23:00 órakor "Ki".
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7.2 Új memóriahely betöltése

5 Addig használja többször a napkiválasztó gombot,
amíg ki nem választotta a szombatot (a nap-jelző a 6-

os szám alatt villog)!
6 Nyomja meg a blokk-gombot!

A szám és a szám-jelző villog. A következő gomb-
nyomással a 6-os szám már nincs a kijelzőn, a 23:00 kap-
csolási időpont már csak péntekre érvényes.

1 Addig használja többször a programozó gombot, amíg
az első szabad memóriahely meg nem jelenik a ki-

jelzőn!
2 Nyomja meg a napkiválasztó gombot!

A nap-jelző az 1-es szám alatt villog.

3 Nyomja meg a blokk-gombot!
A szám és a szám-jelző villog. A következő gomb-

nyomással (4. lépés) a hétfő kiválasztása megszűnt. Az 
1-es szám már nincs a kijelzőn.

4 Addig ismételje a 2. és a 3. lépést, amíg már csak a
szombat lesz látható a kijelzőn!
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5 Addig használja többször egymásután az óra- és a
perc-gombot, amíg be nem állította a kívánt időpon-

tot!

7 Nyomja meg a programozó gombot!
A következő szabad memóriahely megjelenik a ki-

jelzőn.

9 Addig használja többször egymásután az óra- és a
perc-gombot, amíg be nem állította a kívánt időpon-

tot!

6 Addig használja többször egymásután a fűtés-gombot
és a melegvíz-gombot, amíg mindegyik kört "Be"-re

nem kapcsolta (a fűtőkör, ill. a melegvíz-kör szimbólumai
alatt a nap, ill. "1" jelenik meg a kijelzőn)!

8 Addig ismételje a 7.2. pontban ismertetett 2. és a 3.
lépést, amíg már csak a szombat lesz látható a ki-

jelzőn!

10 Addig használja többször egymásután a fűtés-gom-
bot és a melegvíz-gombot, amíg mindegyik kört

"Ki"-re nem kapcsolta (a fűtőkör, ill. a melegvíz-kör szim-
bólumai alatt a hold, ill. "0" jelenik meg a kijelzőn)!
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11 Nyomja meg a pontos idő gombot!
Az elvégzett beállítások tárolása megtörtént. A ki-

jelzés átkapcsol kijelző üzemmódra.
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Ez a funkció lehetőséget nyújt arra, hogy meghatározott időtartamra lehessen progra-
mot beállítani. Ön - mielőtt még üdülését megkezdené - be tudja állítani, hogy mikor-
tól és mennyi időre legyen kikapcsolva a fűtőkör és a melegvíz-kör. Ez azzal az előn-
nyel jár, hogy pl. téli üdülése után kellemes meleg otthonba térhet haza vagy nyári
szabadsága után azonnal élvezheti a meleg fürdőt, anélkül hogy soká kellene várnia a
víz felmelegedésére. Energiát takarít meg, ugyanakkor élvezheti a maximális komfort
örömeit.

8 Üdülési program

8.1 Az üdülési program megtervezése

8.2 Az üdülési program beállítása

Azért, hogy az elutazás napján már ne kelljen a fűtéssel 
foglalkoznia, az üdülési programot már az indulás előtt hat
nappal beprogramozhatja.
Távolléte alatt a fűtőkört és a melegvíz-kört egész nap éj-
szakai üzemmódban üzemeltetheti. Ne féljen: a fagyvédelmi
funkció állandóan aktív és a fagyos éjszakákon megvédi be-
rendezését.

Az elutazása napján tehát még a beállított "normál prog-
ram" fut. A következő napon 00:00 órakor indul az üdülési
program. Visszatérése napján 00:00 órakor ismét a normál
program kezdődik el. A következő pontokban azt ismertet-
jük, hogyan kell beállítania ezt az üdülési programot.

1 Nyomja meg a programozó gombot!
A kijelzés programozó üzemmódra vált át, megjelenik

az első memóriahely (esetünkben a gyári program).

Egy példa: szerdán kíván elutazni és két héttel később ked-
den visszajönni. Az üdülési program programozását már az
elutazása előtti kedden el akarja intézni.
Az üdülési program tehát a következő lenne:

kezdete: csütörtökön 00:00 órától,
időtartama: 12 nap,
vége: kedden 00:00 órakor.

Ezt a folyamatot a következőképpen ábrázolhatjuk.

2 Addig használja többször a programozó gombot, amíg
az első szabad memóriahely meg nem jelenik a ki-

jelzőn!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ke Sze Cs Pé Szo Va Hé Ke Sze Cs Pé Szo Va Hé Ke Sze Cs

elutazás

az üdülési program
kezdete:00:00

az üdülési program
vége: 00:00

hazatérés

az üdülési program
programozása

! Az üdülési program minden más programozott kapcsolási
időponttal szemben előnyt élvez. Természetesen bármikor
megszakíthatja azt, például ha a tervezettnél korábban ér-
kezik haza (lásd a 8.5. pontot)

Mielőtt elkezdené a programozást, először tervezze meg az
üdülési programot: mikor kell annak indulnia, és mennyi
ideig kell működnie?
Készítsen egy, a fenti példához hasonló vázlatot, hogy
könnyen megállapíthassa a saját személyes üdülési prog-
ramjára vonatkozó adatokat!
Amennyiben csak az elutazása napján állítja be az üdülési
programot, akkor a 8.3. pontot átugorhatja.

AJÁNLÁS
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8.3 Az üdülési program kezdete

3 Addig használja többször egymásután az óra- és a
perc-gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt kikap-

csolási időpont (esetünkben: 00:00 óra)!
4 Addig használja többször egymásután a fűtés-gombot

és a melegvíz-gombot, amíg mindegyik kört "Ki"-re
nem kapcsolta (a fűtőkör, ill. a melegvíz-kör szimbólumai
alatt a hold, ill. "0" jelenik meg a kijelzőn)!

5 Nyomja meg az üdülés-gombot!
A kijelzőn megjelenik az üdülés-szimbólum. Ezzel hoz-

zárendelte az üdülési programhoz a 00:00 óra kapcsolási
időpontot.

6 Nyomja meg a pontos idő gombot.
Megtörtént az elvégzett beállítások tárolása. Az üdülé-

si program a következő napon 00:00 órakor kezdődik, ha
nem rögzít más kezdési időpontot. (lásd 8.3. p.).

1 Nyomja meg az üdülés-gombot!
A kijelzőn megjelenik az üdülés-szimbólum és a "Ho"

(holiday = üdülés) szöveg. A hét aktuális napját villogó
nap-jelző mutatja.

2 Addig használja többször a napkiválasztó gombot,
amíg meg nem jelenik az a nap, amelyen kezdődnie

kell az üdülési programnak (esetünkben: csütörtök)!
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8 Üdülési program

8.4 Az üdülési program végének 
meghatározása

3 Nyomja meg a pontos idő gombot!
A kijelzés kijelző üzemmódra vált át. A ház-szimbólum

mutatja azt, hogy üdülési program van megadva.

1 Nyomja meg az üdülés-gombot!
A kijelzőn az a nap jelenik meg, amelyen az üdülési

program kezdődik.

3 Nyomja meg a pontos idő gombot!
A kijelzés kijelző üzemmódra vált át, az elvégzett

beállítások tárolása megtörtént.

Ha nem határozzák meg az üdülési program végét, akkor az
üdülési program az indulása után meghatározatlan ideig
aktív marad. Ez a kijelzőn felül látható szimbólumról ismer-
hető fel.

2 Addig használja többször a blokk-gombot, amíg meg
nem jelenik a kijelzőn az üdülési program kívánt

időtartama (d = napok, esetünkben: 12 nap)!

Amíg az üdülési program aktív, a kijelzőn mindig látható az
üdülés-szimbólum és a hátralévő üdülési napok száma
(esetünkben: 2 nappal a start után). A program lefutása
után a kijelzőmező átvált az aktuális kijelzésre.



8 Üdülési program

8.5 Az üdülési program megszakítása
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Ha az üdülési program már aktív (például korábban tért visz-
sza üdüléséről):
nyomja meg egyszer az üdülés-gombot!
A kijelzőmező átvált az aktuális kijelzésre.

Ha az üdülési program még nem aktív:
nyomja meg kétszer az üdülés-gombot!
A kijelzőmező átvált az aktuális kijelzésre.
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Ebben a fejezetben szabályozó-készülékéről olyan kiegészítő információkat közlünk
Önnel, amelyeknek csak bizonyos helyzetekben kell utánanéznie. éppen ezért tettük
ezeket a kezelési utasítás végére.

9 Kiegészítő információk

9.1 A fűtési jelleggörbe korrekciója

Mi is az a fűtési jelleggörbe?
A VRC- Set Klassik BW INT szabályozó időjárás
függvényében vezérelt szabályozó. Egy külsőhőmérséklet-ér-
zékelő (általában az épület északi oldalán van felszerelve)
állandóan méri az aktuális külső hőmérsékletet. A szabályo-
zó gondoskodik arról, hogy a szobahőmérséklet – teljesen
kinyitott termosztatikus szelepek esetén – elérje az alap-
beállításban (vö. a 3.1. ponttal) meghatározott értéket. A-
szerint, hogy mennyire jó az épület szigetelése, és hogy mi-
lyen fűtőtestek vannak (pl. konvektorok, padlófűtés stb.), a
fűtőkazánnak meghatározott előremenő hőmérsékletű
fűtővizet kell előállítania a kívánt szobahőmérséklet biz-
tosítása céljából. A fűtési jelleggörbe adja meg, hogyan
függ az előremenő hőmérséklet a külső hőmérséklettől
(lásd az ábrát).
Mikor kell korrigálni a fűtési jelleggörbét?
A fűtési jelleggörbét üzembe helyezéskor a szerelő beállítja.
Normál körülmények között csak ritkán kell azt korrigálni.
Ha azt tapasztalja, hogy alacsony külső hőmérséklet esetén
teljesen kinyitott termosztatikus szelepek és bezárt ajtók,
ablakok ellenére sem lehet elérni a kívánt szobahőmér-
sékletet, akkor korrigálnia kell a fűtési jelleggörbét.

A 2 jelű forgatógombbal (lásd az első kihajtható
oldalon a kezelő- és beállítóelemeket) tudja megvál-
toztatni a fűtési jelleggörbét. Erre akkor van
szükség, ha alacsony külső hőmérsékleten nem áll
be a kívánt szobahőmérséklet.
Először minden helyiségben nyissa ki teljesen a ter-
mosztatikus szelepeket és csukja be az összes ajtót
és ablakot.
A fűtési jelleggörbe forgatógombjának gyári beállítá-
sai:

"5" radiátorokkal, ill. konvektorokkal 
működő fűtési rendszerekhez,

"II" padlófűtésekhez.

A szobahőmérséklet
emeléséhez: forgassa jobbra 
a forgatógombot! Meredekebb
fűtési jelleggörbét választ.

A szobahőmérséklet csök-
kentéséhez: forgassa balra a
forgatógombot! Laposabb fűtési
jelleggörbét választ.

Ha a kívánt szobahőmérsékletet sem alacsony, sem pedig
magasabb külső hőmérsékletnél nem lehet elérni, akkor
nem kell megváltoztatnia a fűtési jelleggörbét. Ilyenkor ele-
gendő magasabbra állítani a szobahőmérséklet alapértékét
(a 4 jelű forgókapcsolóval; vö. a 3.1. ponttal).

VT = előremenő hőmérséklet 
AT = külső hőmérséklet
RT = szobahőmérséklet

AJÁNLÁS



9 Kiegészítő információk

9.2 Fagyvédelmi funkció
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A kikapcsolt időtartamokban a szabályozó fagyvédel-
mi funkciója védi meg a melegvíz-tárolót a befagyás-
tól. Ha a víz hőmérséklete 4 °C alá csökken, akkor
automatikusan bekapcsol az égő és a tárolótöltő-szi-
vattyú. Amikor a víz hőmérséklete eléri a 10 °C-ot,
azok ismét kikapcsolnak.

A VRC- Set Klassik BW INT típusú fűtés-
szabályozó az Amtsb. Vfg. 1046/1984 számú rende-
let (Németország) előírásainak megfelelően el van
látva zavarszűréssel.

9.3 Rádió zavarszűrés
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Ezen az oldalon egy táblázat látható, amely segítséget nyújt Önnek egyéni prog-
ramjának megtervezéséhez és beviteléhez. Írja be ide az összes elvégezni kívánt
beállítást!
Ez kétféle előnnyel jár: 1. gyorsabban elvégezheti a programozást, mivel annak meg-
tervezését már elintézte. 2. Bármikor egy pillanat alatt ellenőrizheti a kapcsolási
időket.
Emlékeztetőül beírtuk a gyári program beállításait.

1/hétfő 2/kedd 3/szerda 4/csütörtök 5/péntek 6/szombat 7/vasárnap

Fűtőkör Be 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 07:00 07:00
Melegvíz Be 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 07:00 07:00

Fűtőkör Ki 22:00 22:00 22:00 22:00 23:00 23:00 22:00
Melegvíz Ki 22:00 22:00 22:00 22:00 23:00 23:00 22:00

Fűtőkör/
melegvíz

10 Táblázat a programozás-
hoz
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fűtés-gomb melegvíz-gomb

törlésvisszaállító gomb

programozó gomb

pontos idő gomb

üdülési program gomb

blokk-gomb

napkiválasztó-gomb

óra-gomb

perc-gomb

a hét napjának megjelölése
(nap-jelző)

a hét napjának kijelzése
(1 = hétfő, 2 = kedd stb.)

üdülési program szimbólum

pontos idő (kijelző üzemmód)
kapcsolási idő (programozó 
üzemmód)

melegvíz-kör szimbólum

melegvíz-kör „Ki“

melegvíz-kör „Be“fűtőkör ‚Be“

fűtőkör „Ki“

fűtőkör szimbólum

11 Kijelzőmező és kezelő-
gombok
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