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1 Indicaţii privind instrucţiunile de 
exploatare 

Aceste instrucţiuni de exploatare sunt adresate utilizato-
rului instalaţiei de încălzire. Nu sunt necesare cunoştinţe 
preliminare deosebite. 

1.1 Respectarea documentaţiilor conexe 

La utilizarea controlerului calorMATIC, respectaţi în mod 
obligatoriu toate instrucţiunile de exploatare alăturate 
celorlalte componente ale instalaţiei de încălzire. 

1.2 Păstrarea documentaţiilor 

Păstraţi cu grijă atât aceste instrucţiuni de exploatare, 
cât şi toate documentele conexe, astfel încât:
 – să fie la dispoziţie la nevoie,
 – să se păstreze pe întreaga durată de utilizare a apara-

tului,
 – să fie la dispoziţia oricărui utilizator viitor.  

1.3 Simboluri utilizate 

În cele ce urmează sunt explicate simbolurile utilizate în 
text. 

i
Indicaţii şi informaţii utile

 >  Activităţi necesare

1.4  Placa de construcţie  

Placa de construcţie se află pe partea posterioară a car-
casei controlerului.

1.5 Valabilitatea instrucţiunilor  

Aceste instrucţiuni de exploatare sunt valabile doar pen-
tru aparatele cu următorul număr de articol :

Indicativul tipului Număr articol Ţara

VRT 370f 0020108152 RO

Tab. 1.1 Sumarul caracteristicilor constructive   

Numărul articolului cu 10 caractere se poate citi de pe 
 seria aparatului dumneavoastră. Numărul articolului  se 
află în al doilea rând al seriei aparatului. Seria aparatului 
o puteţi afişa sub "Meniu ¬ Informaţii ¬ Serie aparat" 
(¬ Fig. 4.10). 

1.6 Marca CE 

   

Prin marca CE se atestă îndeplinirea de către 
controlerul calorMATIC a cerinţelor de bază ale 
următoarelor directive. 

1.7 Glosar cuvinte de specialitate

În glosarul cu cuvinte de specialitate (¬ Cap. 11), la finalul 
acestei instrucţiuni, se află explicaţii ale noţiunilor de 
specialitate.
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2 Siguranţa 

2.1 Indicaţii de siguranţă şi de avertizare

 > La utilizarea controlerului    calorMATIC respectaţi indi-
caţiile generale de siguranţă şi  de avertizare, care 
este o condiţie înaintea fiecărei acţiuni.   

2.1.1 Clasificarea indicaţiilor de avertizare  

Indicaţiile de avertizare sunt clasificate cu semne de 
pericol şi cuvinte de avertizare, care sunt categorisite în 
funcţie de gradul de pericol:

Semne de 
pericol

Cuvânt de 
avertizare

Explicaţie

a  Pericol!
Pericol de moarte nemijlo-
cit sau pericol de acciden-
tare
gravă

e Pericol!
Pericol de moarte prin 
electrocutare

a Avertizare!
Pericol de accidentare 
uşoară

b Precauţie!
Riscul unor pagube materi-
ale sau deteriorarea 
mediului

2.1.2  Structura indicaţiilor de avertizare

Puteţi recunoaşte indicaţiile de avertizare după o linie 
de demarcaţie aflată sus şi una aflată jos. Ele se structu-
rează pe următorul principiu de bază: 

a
  Cuvânt de semnal!
Felul şi sursa pericolului!
Explicaţie la felul şi sursa pericolului

 > Măsuri pentru evitarea pericolului 

2.2  Utilizarea conform destinaţiei 

Controlerul calorMATIC este conceput după standardele 
tehnice actuale şi construit în conformitate cu normele 
de siguranţă.  
De aceea, în cazul folosirii incorecte sau neconforme 
destinaţiei pot apărea deteriorări ale aparatului şi ale 
altor piese.

Controlerul calorMATIC  VRT 370f reglează o instalaţie de 
încălzire cu un aparat de încălzire Vaillant cu port eBUS 
în funcţie de temperatura camerei şi de timp. 
Controlerul poate regla şi prepararea apei calde mena-
jere a unui boiler de apă caldă menajeră racordat, cu sau 
fără recirculare.

Puteţi scoate controlerul numai pentru scurt timp din 
suportul de perete, de ex. pentru setare, în rest, trebuie 
să îl folosiţi întotdeauna cu suportul mural.

Orice utilizare diferită sau dincolo de aceste limite se 
consideră a nu fi conformă cu destinaţia. Producătorul/
furnizorul nu îşi asumă răspunderea pentru pagubele 
rezultate în urma nerespectării celor amintite mai sus. 
Riscul este suportat exclusiv de utilizator.

Respectarea instrucţiunilor de exploatare  
Respectarea instrucţiunilor de exploatare, precum şi a 
întregii documentaţii complementare, face parte inte-
grantă din utilizarea conformă cu destinaţia.

2.3  Indicaţii de siguranţă principale

Instalarea aparatului este permisă numai unui specialist. 
Specialistul preia şi răspunderea pentru instalarea 
corectă şi punerea în funcţiune. 

Protejarea contra bacteriilor legionella 
 Controlerul este echipat cu funcţia de protecţie antilegi-
onella pentru a proteja contra infecţiilor cu bacteriile 
legionella, agenţi patogeni. Dacă este activată funcţia de 
protecţie antilegionella, apa este încălzită în boilerul de 
apă caldă menajeră cel puţin o oră, peste 60 °C. Specia-
listul activează funcţia de protecţie antilegionella la 
instalarea controlerului. 

 > Întrebaţi specialistul dacă a activat funcţia de protec-
ţie antilegionella.

 > Specialistul trebuie să explice modul de acţionare al 
funcţiei de protecţie antilegionella.
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 Evitarea pericolului de ardere
La robinetele de apă caldă menajeră există pericolul 
arderii la temperaturi de peste 60 °C. Copiii mici sau per-
soanele în vârstă pot fi puse în pericol chiar la o tempe-
ratură mai scăzută.

 > Alegeţi o temperatură nominală potrivită.
 > Dacă este activată funcţia de protecţie antilegionella, 

atunci întrebaţi specialistul:
 – când porneşte funcţia de protecţie antilegionella,
 – când se răceşte apa caldă menajeră înapoi la tem-

peratura setată,
 – dacă este montată o vană de amestec ca protecţie 

la ardere în instalaţia de încălzire,
 – ce trebuie să aveţi în vedere pentru a evita arsurile.

 Evitarea funcţionării defectuoase
 > Asiguraţi-vă de faptul că:

 – aerul din cameră poate circula liber în jurul contro-
lerului, iar controlerul nu este acoperit de mobilă, 
draperii sau alte obiecte.

 – toate robinetele caloriferelor, din camera unde este 
montat, controlerul trebuie să fie deşurubate com-
plet.

 > Exploataţi instalaţia de încălzire numai dacă se află în 
stare tehnică ireproşabilă.

 > Remediaţi imediat avariile şi defecţiunile care ar 
putea influenţa negativ siguranţa. 

  Evitarea deteriorărilor cauzate de îngheţ
La o întrerupere a alimentării cu energie electrică, sau la 
o setare prea joasă a temperaturii camerei, atunci este 
posibilă deteriorarea prin îngheţ a unor zone parţiale ale 
instalaţiei de încălzire.

 > Dacă lipsiţi într-o perioadă de îngheţ, asiguraţi-vă că 
instalaţia de încălzire rămâne în funcţiune, iar încăpe-
rile sunt încălzite suficient.

 > Respectaţi instrucţiunile privind protecţia antiîngheţ 
(¬ Cap. 3.2).
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3   Descrierea aparatului

3.1     Structura aparatelor

1

3

2

4

  

Fig. 3.1  Vedere frontală controler radio calorMATIC 

1 Display 

2 Tasta de funcţie dreaptă

3  Buton rotativ (fără funcţie de tastă)

4 Tasta de funcţie stângă

1
3

2

  

Fig. 3.2  Vedere frontală unitate de recepţie radio 

1 Mufă de diagnoză pentru specialist

2 LED

3 Tasta de învăţare

3.2  Mod de funcţionare

Controlerul calorMATIC reglează instalaţia de încălzire 
Vaillant şi prepararea apei calde menajere a unui boiler 
de apă caldă menajeră racordat. 

Instalaţia de încălzire
Controlerul calorMATIC VRT 370f este ghidat de tempe-
ratura camerei şi trebuie să fie montat în spaţiul locativ. 
Cu ajutorul controlerului calorMATIC puteţi regla diferite 
temperaturi dorite pentru diferite perioade din zi şi pen-
tru diferite zile din săptămână. Senzorul de temperatură 
măsoară temperatura camerei şi transmite valorile con-
trolerului. Controlerul porneşte aparatul de încălzire la 
temperaturi joase ale camerei. Dacă temperatura came-
rei a crescut la temperatura dorită setată, atunci contro-
lerul opreşte aparatul de încălzire. Astfel, controlerul 
reacţionează la oscilaţiile temperaturii camerei şi 
reglează constant temperatura acesteia la temperatura 
setată de dumneavoastră.
Prepararea apei calde menajere nu este influenţată de 
reglajul temperaturii camerei. 
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Funcţia pentru protecţie  antiîngheţ protejează instalaţia 
de încălzire şi locuinţa de deteriorările cauzate de 
îngheţ.
Dacă temperatura camerei: 
 – scade sub 5 °C, atunci controlerul porneşte aparatul 

de încălzire şi reglează temperatura camerei la 5 °C. 
 – creşte peste 5 °C, atunci se opreşte aparatul de încăl-

zire, însă monitorizarea temperaturii camerei rămâne 
activă. 

Preparare ACM
Cu controlerul calorMATIC puteţi seta temperatura şi ora 
pentru  prepararea apei calde menajere. Aparatul de 
încălzire încălzeşte apa din  boilerul de apă caldă mena-
jeră la temperatura setată de dumneavoastră. Puteţi 
seta perioadele în care apa caldă menajeră trebuie să 
stea la dispoziţie în boilerul de apă caldă menajeră. 
Dacă este instalată o pompă de recirculare în instalaţia 
de încălzire, atunci puteţi seta perioade pentru  recircu-
lare. Pe durata perioadei setate circulă apă caldă mena-
jeră de la boilerul de apă caldă menajeră către robine-
tele de apă şi înapoi către boilerul de apă caldă mena-
jeră. Dacă deschideţi, de exemplu, în acest timp un robi-
net de apă, atunci curge imediat apă caldă din acesta.

3.3 Niveluri de comandă   

Controlerul dispune de două niveluri de comandă supra-
ordonate.

 Nivel de comandă pentru specialist
Nivelul de comandă pentru specialist poate fi operat 
numai cu cunoştinţe de specialitate şi, de aceea, este 
protejat cu un cod. Aici, specialistul poate adapta contro-
lerul la instalaţia de încălzire.

 Nivel de comandă pentru utilizator
Nivelul de comandă pentru utilizator vă prezintă infor-
maţii importante şi vă oferă posibilităţi de setare, care 
nu necesită cunoştinţe preliminare deosebite. Printr-o 
structură de meniu ajungeţi la valori setabile sau doar în 
citire. 

3.3.1  Construcţia structurii meniului 

1 2 3 4

3 4

4

4

21

A

1

 

Fig. 3.3  Structura meniului

A Afişaj principal

1 Nivel de selectare 1

2 Nivel de selectare 2

3 Nivel de selectare 3

4 Nivel de setare

Structura  meniului de controler este împărţită în patru 
niveluri. De la afişajul principal ajungeţi la nivelul de 
selectare 1. Prin până la trei niveluri de selectare ajun-
geţi în structura de meniu cu câte un nivel mai sus, sau 
mai jos. De la nivelul de alegere cel mai inferior ajungeţi 
la nivelul de setare.
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3.3.2  Afişajul principal 

Controlerul este alimentat de la baterii. În mod normal, 
display-ul este oprit pentru a economisi curent şi, astfel, 
pentru a extinde durata de viaţă a bateriilor. Dacă apă-
saţi una din tastele de funcţie sau rotiţi butonul rotativ, 
atunci se aprinde iluminarea fundalului şi apare afişajul 
principal. Prin aceasta nu s-au modificat încă setările. 
Setările se modifică numai dacă se acţionează una din 
tastele de funcţie sau butonul rotativ cu display-ul şi ilu-
minarea fundalului aprinse.

i
 Iluminarea fundalului se stinge la 

cca. 10 secunde de la ultima comandă. Display-
ul se opreşte la cca. 1 minut de la ultima 
comandă.

Afişajul principal arată setările şi valorile actuale ale 
instalaţiei de încălzire. Dacă setaţi ceva pe controler, 
atunci reprezentarea din display comută de pe afişajul 
principal pe afişajul pentru noua setare.
Afişajul principal apare dacă:
 – cu display-ul oprit se apasă o tastă sau butonul rota-

tiv.
 – apăsaţi tasta de funcţie stângă şi părăsiţi astfel nive-

lul de alegere 1.

Auto 01.01.10
°C19,5

10:02

Temperatura dorita 20,0°C

Meniu Mod function.

1

2

3

4

8

7

5

6

 

Fig. 3.4  Afişajul principal 

1 Data

2 Temperatura actuală a camerei

3 Ora

4 Funcţia actuală a tastei de funcţie drepte 
(funcţie tastă soft)

5 Funcţia actuală a tastei de funcţie stângi
(funcţie tastă soft)

6 Temperatura dorită (Temp set camera)

7 Simbolul pentru regimul de încălzire la modul de funcţio-
nare "Auto"

8 Modul de funcţionare setat pentru regimul de încălzire

Simboluri pentru regimul de încălzire
 Soare =  regim de încălzire în cadrul unei perioade 

setate (Mod zi)
 Luna =  regim de încălzire în afara unei perioade 

setate (Mod noapte)

 Funcţie tastă soft
Ambele  taste de funcţie au o funcţie de tastă soft. 
Funcţiile actuale ale tastelor de funcţie se afişează în 
rândul inferior al display-ului. 
În funcţie de nivelul de alegere selectat în structura 
meniului, de intrarea din listă sau de valoare:
 – este posibil ca funcţia actuală (5) să fie diferită pentru 

tasta de funcţie stângă.
 – este posibil ca funcţia actuală (4) să fie diferită pentru 

tasta de funcţie dreaptă.
Dacă apăsaţi, de exemplu, tasta de funcţie stângă, atunci 
funcţia actuală a tastei de funcţie stângi comută de pe 
"Meniu" (¬ Fig. 3.4) pe "Inapoi" (¬ Fig. 3.5).

 Meniu
Dacă se apasă tasta de funcţie stângă "Meniu", atunci 
ajungeţi în nivelul de alegere 1 al structurii meniului din 
afişajul principal.

 Mod de funcţionare
Dacă apăsaţi tasta de funcţie dreaptă "Mod functio-
nare", atunci ajungeţi direct în setările de la "Mod func-
tionare" din afişajul principal. În acest fel puteţi modifica 
cel mai rapid modul de funcţionare de pe "Circuit 1" 
(¬ Cap. 4.3.1).

Temperatura dorită
Temperatura dorită (6) poate fi stinsă de pe display în 
funcţie de modul de funcţionare. Acesta este cazul, de 
ex. în modul de funcţionare "Mod vară". Nu există o tem-
peratură dorită deoarece nu se încălzeşte în modul de 
funcţionare "Mod vară", iar astfel se opreşte circuitul de 
încălzire. 
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3.3.3  Niveluri de selectare

Cu ajutorul nivelurilor de selectare navigaţi spre nivelul 
de setare în care doriţi să citiţi sau să modificaţi setările.
Nivelurile de selectare au patru  zone de afişare. 

Meniu
Informatii
Temperatura dorita
Program timp

Inapoi Selecteaza

1

4

3

2
 

Fig. 3.5  Zone de afişare în nivelurile de selectare 

1 Bară de rulare (numai dacă există mai multe intrări în liste 
decât pot fi afişate simultan pe display)

2 Funcţiile actuale ale tastelor de funcţie din dreapta şi 
stânga (funcţii taste soft)

3 Intrări în liste ale nivelurilor de selectare

4 Funcţia actuală a nivelului de selectare

3.3.4    Nivel de setare

În  nivelul de setare puteţi selecta valorile pe care doriţi 
să le citiţi sau modificaţi.

i
 Întâi, controlerul trebuie să preia valorile de la 

unitatea de recepţie radio. În mod normal, 
preluarea durează până la două secunde. În 
acest timp, display-ul arată linii (--) în loc de 
valori.

Nivelul de setare dispune de cinci zone de afişare. 

Circuit 1
Zi
Noapte

Inapoi schimba

20,0°C
7,5°C

1

3

2
5

4
 

Fig. 3.6  Zone de afişare în nivelul de setare 

1 Nivel de selectare actual

2 Valori

3 Marcajul (scris alb pe fundal negru) indică selecţia actuală.

4 Funcţiile actuale ale tastelor de funcţie din dreapta şi 
stânga (funcţii taste soft)

5 Nivel de setare
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4   Utilizarea

4.1 Conceptul de comandă 

Controlerul îl utilizaţi cu două taste de funcţie şi un 
buton rotativ (¬ Cap. 3.1).

Cu tastele de funcţie:
 – navigaţi în structura meniului prin nivelurile de selec-

tare şi nivelul de setare (¬ Tab. 4.2), 
 – marcaţi o setare, 
 – confirmaţi o valoare,
 – activaţi un mod de funcţionare, 
 – întrerupeţi modificarea unei valori. 

Cu butonul rotativ: 
 – navigaţi prin intrările din listă ale unui nivel de selec-

tare prin rotirea spre stânga sau dreapta a unui buton 
rotativ

 – marcaţi un nivel de selectare sau un nivel de setare, 
 – modificaţi o valoare selectată. 

Display-ul prezintă un nivel de selectare marcat, un nivel 
de setare sau o valoare marcată cu scris alb pe fundal 
negru.

4.1.1  Utilizarea în afişajul principal  

Din afişajul principal puteţi modifica direct "Temperatură 
zi dorită" pentru ziua actuală, prin rotirea butonului 
rotativ.

Temperatura zi dorita
Numai azi: 18°C

Schimbare permanenta
Presiune OK

OK
Fig. 4.1 Interogarea modificării temperaturii dorite

Pe display apare o interogare, dacă doriţi să modificaţi 
pentru ziua actuală sau permanent "Temperatură zi 
dorită". 

Modificarea "Temperatură zi dorită" numai pentru 
ziua actuală:

 > Rotiţi butonul rotativ pentru a seta temperatura 
dorită. 

După 12 secunde, display-ul comută din nou pe afişajul 
principal. Temperatura dorită setată este valabilă numai 
până la finalul perioadei active a zilei actuale. 

Modificarea permanentă a "Temperatură zi dorită":
 > Rotiţi butonul rotativ pentru a seta temperatura zi 

dorită. 
 > Apăsaţi tasta de funcţie dreaptă "OK". 

Display-ul comută pe afişajul principal. Modificarea Tem-
peratură zi dorită a fost preluată permanent.
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4.1.2 Utilizarea cu tastele de funcţie     

Exemplu: Modificarea orei
Doriţi să schimbaţi ora. 
Display-ul prezintă afişajul principal.
Dacă display-ul nu prezintă afişajul principal, atunci apă-
saţi tasta de funcţie stângă "Înapoi", până la apariţia afi-
şajului principal pe display.

Zi 01.01.10
°C19,5

08:15

Temperatura dorita 20,0°C

Meniu Mod function.
Fig. 4.2  Afişajul principal

 > Apăsaţi tasta de funcţie "Meniu".  

Meniu
Informatii
Temperatura dorita
Program timp

Inapoi Selecteaza
Fig. 4.3 Nivel de selectare 1: "Informatii"

Controlerul se află acum în nivelul de selectare 1. 
Tasta de funcţie stângă are acum funcţia "Înapoi" (în 
nivelul de selectare mai ridicat), iar tasta de funcţie 
dreaptă are funcţia "Selecteaza" (a următorului nivel de 
selectare inferior).

 > Rotiţi butonul rotativ până la marcarea intrării din 
listă "Setări de bază".

Meniu

Progr zi, plecat de acasa
Progr zi, acasa
Setari de baza

Inapoi Selecteaza
Fig. 4.4 Nivel de selectare 1: "Setari de baza"

 > Apăsaţi tasta de funcţie dreaptă "Selecteaza".

Setari de baza
Limba
Data/ Ora
Display

Inapoi Selecteaza
Fig. 4.5 Nivel de selectare 2: "Limba"

Controlerul se află acum în nivelul de selectare 2.

 > Rotiţi butonul rotativ până la marcarea intrării din 
listă "Data/Ora".

Setari de baza

Limba
Data/ Ora
Display

Inapoi Selecteaza
Fig. 4.6 Nivel de selectare 2: "Data/Ora"

 > Apăsaţi tasta de funcţie dreaptă "Selecteaza". 

Data/ Ora
Ora
Data
Vara

:1508
01.01.10

oprit

Inapoi schimba
Fig. 4.7 Nivel de setare: Valoare pentru ore marcată

Controlerul se află acum în nivelul de setare "Ora". 
Valoarea pentru ore este marcată. 
Tasta de funcţie stângă are acum funcţia "Înapoi" (în 
nivelul de selectare mai ridicat), iar tasta de funcţie 
dreaptă are funcţia "schimba" (a valorii).

 > Apăsaţi tasta de funcţie dreaptă "schimba".

Data/ Ora
Ora
Data
Vara

:1508
01.01.10

oprit

Anuleaza OK
Fig. 4.8 Nivel de setare: Valoare pentru modificare aprobată
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Puteţi să modificaţi valoarea prin rotirea butonului rota-
tiv. 
Tasta de funcţie stângă are acum funcţia "Anuleaza" 
(modificarea), iar tasta de funcţie dreaptă are funcţia 
"OK" (pentru confirmarea modificării).

 > Rotiţi butonul rotativ pentru modificarea valorii. 
 > Apăsaţi tasta de funcţie dreaptă "OK", pentru a con-

firma modificarea.
Controlerul a salvat ora modificată.

Data/ Ora
Ora
Data
Vara

:1509
01.01.10

oprit

Inapoi schimba
Fig. 4.9 Nivel de setare: Modificare memorată

 > Apăsaţi tasta de funcţie stângă "Inapoi" de mai multe 
ori pentru a reveni la următorul nivel de selectare 
ridicat şi pentru a ajunge din nivelul de selectare 1 în 
afişajul principal.
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4.2   Vedere de ansamblu  asupra structurii meniului  

Meniu
Informatii
Temperatura dorita
Program timp

Inapoi Selecteaza

Auto 01.01.10
°C19,5

1:02

Temperatura dorita 20,0°C

Meniu Mod function.

Meniu
Informatii
Temperatura dorita
Program timp

Inapoi Selecteaza

Temperatura dorita
Circuit 1
ACMACM

Inapoi Selecteaza

Circuit 1
Zi
Noapte

Inapoi schimba

Informatii
Stare sistem
Date de contactDate de contact
Serie aparat

Inapoi Selecteaza

Sistem
Stare
Presiune apa
ACM

Defect
2,3bar

20,0°C

43°C

15,0°C

Rece

Inapoi

Informatii
Stare sistem
Date de contact
Serie aparatSerie aparat

Inapoi Selecteaza

Informatii
Stare sistem
Date de contact
Serie aparat

Inapoi Selecteaza

Temperatura dorita
Circuit 1
ACMACM

Inapoi Selecteaza

ACM
ACM

Anuleaza OK

Circuit 1
Circuit 1 --------------------------------------
Temperatura zi
Temperatura noapte

20,0°C
15,0°C

Inapoi

Circuit 1
Mod auto zi pana la 22:10
Plecat de laPlecat de la
Plecat pana la

24.12.11
26.12.11

Inapoi

Circuit 1
Acasa de la 30.12.1130.12.11
Acasa pana la
-------------------------------------------------

03.01.1203.01.12

Inapoi

Meniu
Informatii
Temperatura dorita
Program timp

Inapoi Selecteaza

Luni
Perioada 1:
Perioada 2:
Perioada 3:

06 : 00 - 22 : 00
_ _ : _ _ - _ _ : _ _
_ _ : _ _ - _ _ : _ _

Inapoi Selecteaza

Luni
Perioada 1:
Perioada 2:
Perioada 3:

05 : 30 - 22 : 00
_ _ : _ _ - _ _ : _ _
_ _ : _ _ - _ _ : _ _

Inapoi Selecteaza

Program timp
Circuit 1
ACMACM

Inapoi Selecteaza

Program timp
Circuit 1
ACMACM

Inapoi Selecteaza

ACM
Preparare ACM
Circulatie

Inapoi Selecteaza

Luni
Perioada 1:
Perioada 2:
Perioada 3:

06 : 00 - 22 : 00
_ _ : _ _ - _ _ : _ _
_ _ : _ _ - _ _ : _ _

Inapoi Selecteaza

ACM
Preparare ACM
Circulatie

Inapoi Selecteaza

Date de contact
Firma
Telefon nr.

Inapoi

Serie aparat

123456
7890123456
7890123456

Inapoi

 

Fig. 4.10   Vedere de ansamblu asupra structurii meniului, partea 1   
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Display
Contrast display
Offset temp camera

11
0,0K

Inapoi schimba

Nume circuit
Circuit 1 Circuitul 1Circuitul 1

Inapoi schimba

Setari din fabrica

Toate

Inapoi Selecteaza

Limba

Română

Inapoi OK

Data/ Ora
Ora
Data
Vara

01: 0202
10. 03. 04

oprit

Inapoi schimba

Meniu
Progr zi, plecat de acasa
Progr zi, acasa
Setari de baza

Inapoi Selecteaza

Progr zi, plecat de acasa
Circuit 1

Inapoi Selecteaza

Progr zi, plecat de acasa
Start
Sfarsit
Temperatura

Inapoi schimba

01. 02. 10
03. 04. 10

15,0°C

02. 10

Meniu
Progr zi, plecat de acasa
Progr zi, acasa
Setari de baza

Inapoi Selecteaza

Meniu
Progr zi, plecat de acasa
Progr zi, acasa
Setari de baza

Inapoi Selecteaza

Setari de baza
Limba
Data/ Ora
Display

Inapoi Selecteaza

Setari de baza
Limba
Data/ Ora
Display

Inapoi Selecteaza

Setari de baza
Limba
Data/ Ora
Display

Inapoi Selecteaza

Setari de baza
Mod functionare
Nume circuit
Setari din fabrica

Inapoi Selecteaza

Setari de baza
Mod functionare
Nume circuit
Setari din fabrica

Inapoi Selecteaza

Progr zi, acasaProgr zi, acasa
Circuit 1

Inapoi Selecteaza

Progr zi, acasaProgr zi, acasa
Start
Sfarsit

Inapoi schimba

24. 12. 10
26. 12. 10

12. 10

Program timp
Nu

Nu

Meniu
Setari de baza
Nivel specialisti
-------------------------------------------------

Inapoi Selecteaza

Introd codul

000

Inapoi OK

Fig. 4.11 Vedere de ansamblu asupra structurii meniului, 

partea 2
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4.3   Vedere de ansamblu asupra posibilităţilor de 
setare şi citire

În cele ce urmează găsiţi priviri de ansamblu tabelare 
atât asupra modurilor de funcţionare, cât şi asupra posi-
bilităţilor de setare şi citire ale controlerului.
 – Dacă nu este indicat nimic în coloana "Pas, Selec-

teaza", atunci valorile acestea sunt doar în citire şi nu 
pot fi setate.

 – Dacă o valoare nu poate fi setată din fabrică, de ex. 
pentru că este măsurată actuală, atunci coloana 
"Setari din fabrica" este goală.

 – Dacă într-o coloană "Nivel de selectare 3" nu există 
intrări, atunci ajungeţi direct în nivelul de setare din 
nivelul de selectare 2.

 > Introduceţi în ultima coloană "Setare proprie" valorile 
pe care le-aţi setat dumneavoastră respectiv specia-
listul.

4.3.1     Vedere de ansamblu asupra modurilor de 
funcţionare

Cu tasta de funcţie dreaptă ajungeţi direct la setările de 
sub "Mod functionare" din afişajul principal. 
Modul de funcţionare activat actual se află în partea 
superioară, stângă a afişajului principal.
Dacă aţi activat un mod de funcţionare special, atunci 
display-ul afişează acest mod de funcţionare. 

Mod de funcţionare Setare Setări din fabrică Setare proprie

Mod de funcţionare actual

Auto 
sau
Vara 
sau
Zi 
sau
Noapte 
sau
Oprire sistem

Mod automat

Mod vara

Mod zi

Mod economic

Oprire sistem 

Auto (Mod automat 
activ)

Mod de funcţionare special

1 x înc. boiler activ, inactiv inactiv

Petrecere activ, inactiv inactiv

1 zi plecat activ, inactiv inactiv

1 zi acasă activ, inactiv inactiv

1 x aerisire activ, inactiv inactiv

Tab. 4.1 Vedere de ansamblu asupra modurilor de funcţionare
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4.3.2  Vedere de ansamblu asupra nivelurilor de 
comandă

Nivel de 
selectare 1

Nivel de selec-
tare 2

Nivel de 
selectare 3

Nivel de setare Valori Unitate Pas, Selec-
teaza

Setări din 
fabrică

Setare
propriemin. max.

Informaţii Stare sistem Sistem

Stare valoare actuală 
(¬ Cap. 6)

–

Presiune apa valoare actuală bar

ACM valoare actuală – Rece, Calda

Circuit 1

Temperatura zi valoare actuală °C 0,5 20

5 30

Temperatura 
noapte

valoare actuală °C 0,5 15

5 30

Mod auto zi pana 
la

valoare actuală h:min

Plecat de la valoare actuală zz.ll.aa

Plecat pana la valoare actuală zz.ll.aa

Acasa de la valoare actuală zz.ll.aa

Acasa pana la valoare actuală zz.ll.aa

Informaţii Date de con-
tact

Firma
Telefon nr.

valori actuale

Serie aparat Numărul apara-
tului

valoare permanentă

Temperatura 
dorita

Circuit 1 Zi
Noapte

5 30 °C 0,5 °C 20
15

ACM ACM 35 70 °C 1 °C 60

Program 
timp

Circuit 1 zile
şi 
blocuri individu-
ale

– – – Lu, Ma, Mi, 
Jo, Vi, Sâ, 
Du 
şi
Lu - Vi, 
Sâ - Du, 
Lu - Du

Lu până Vi: 
06:00-22:00
Sâ: 
07:30-23:30
Du: 
07:30 - 22:00
şi
L-V
06:00-22:00
Sâ - Du
7:30-23:30
Lu - Du
06:00-22:00

Perioada 1: Start 
- Sfarsit
Perioada 2: Start 
- Sfarsit
Perioada 3: Start 
- Sfarsit

00:00 24:00 h:min 10 min

Tab. 4.2  Vedere de ansamblu asupra nivelurilor de comandă



Utilizarea

Instrucţiuni de exploatare calorMATIC 370f 0020124672_00 17

4

Nivel de 
selectare 1

Nivel de selec-
tare 2

Nivel de 
selectare 3

Nivel de setare Valori Unitate Pas, Selec-
teaza

Setări din 
fabrică

Setare
propriemin. max.

Program 
timp

ACM Preparare 
ACM

zile şi 
blocuri individu-
ale

– – – Lu, Ma, Mi, 
Jo, Vi, Sâ, 
Du 
şi 
Lu - Vi, 
Sâ - Du, 
Lu - Du

Lu până Vi: 
05:30-22:00
Sâ: 
07:00-23:30
Du: 
07:00-22:00
şi
L-V
05:30-22:00
Sâ - Du
07:00-23:30
Lu - Du
05:30-22:00

Perioada 1: Start 
- Sfarsit
Perioada 2: Start 
- Sfarsit
Perioada 3: Start 
- Sfarsit

00:00 24:00 h:min 10 min

Circulatie zile şi 
blocuri individu-
ale

– – – Lu, Ma, Mi, 
Jo, Vi, Sâ, 
Du 
şi
Lu - Vi, 
Sâ - Du, 
Lu - Du

Lu până Vi: 
06:00-22:00
Sâ: 
07:30-23:30
Du: 
07:30-22:00
şi
L-V
06:00-22:00
Sâ - Du
7:30-23:30
Lu - Du
06:00-22:00

Perioada 1: Start 
- Sfarsit
Perioada 2: Start 
- Sfarsit
Perioada 3: Start 
- Sfarsit

00:00 24:00 h:min 10 min

Progr zi, ple-
cat de acasă

Circuit 1 Start 01.01.00 31.12.99 zz.ll.aa Zi.Lună.An 01.01.10

Sfarsit 01.01.00 31.12.99 zz.ll.aa Zi.Lună.An 01.01.10

Temperatura Antiîngheţ
respectiv 5

30 °C 0,5 °C Protecţia anti-
îngheţ

Progr zi, 
acasă

Circuit 1 Start 01.01.00 31.12.99 zz.ll.aa Zi.Lună.An 01.01.10

Sfarsit 01.01.00 31.12.99 zz.ll.aa Zi.Lună.An 01.01.10

Setări de 
bază

Limbă – – – – limbi selec-
tabile

Limba ger-
mană

Data/Ora Ora 00:00 24:00 h:min 10 min 00:00

Data 01.01.00 31.12.99 zz.ll.aa Zi.Lună.An 01.01.00

Vara – Oprit, Auto Oprit

Display Contrast display 01 15 – 1 8

Offset temp 
camera

-3,0 3,0 K 0,5 0,0

Offset 
temp exter

-3,0 3,0 K 0,5 0,0

Nume circuit Circuit 1 1 10 Literă, 
cifră

A până la 
Z,
0 până la 9, 
spaţiu

Circuit 1

Setari din 
fabrica (Reset)

Program timp – – – Da/Nu Nu

Toate – – – Da/Nu Nu

Nivel specialisti Introd codul 000 999 – 1 000

Tab. 4.2  Vedere de ansamblu asupra nivelurilor de comandă
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5  Descrierea funcţiilor

Controlerul vă oferă diferite funcţii, moduri de funcţio-
nare şi moduri de funcţionare speciale pentru a regla 
circuitul de încălzire şi prepararea apei calde menajere.
 – Cu aceste  funcţii puteţi citi informaţii şi seta tempera-

turi dorite, perioade şi setări de bază.
 – Cu  modurile de funcţionare selectaţi dacă circuitul de 

încălzire, prepararea apei calde menajere şi recircula-
rea sunt utilizate automat sau manual. 

 – Cu  modurile de funcţionare speciale puteţi modifica 
rapid şi limitat în timp modul de funcţionare activ 
pentru circuitul de încălzire şi prepararea apei calde 
menajere, în situaţii deosebite.

5.1 Funcţii

Puteţi seta funcţiile de la tasta de funcţie stângă 
"Meniu". 
Precizarea căii la începutul descrierii unei funcţii indică 
modalitatea în care ajungeţi la această funcţie în struc-
tura meniului.

5.1.1  Citirea     informaţiilor

Meniu ¬ Informaţii 
Prin intrarea din listă "Informaţii" din nivelul de selec-
tare 1 ajungeţi la nivelul de selectare 2 cu intrările din 
listă "Stare sistem", şi, dacă se impune, "Calcul energie 
solara", "Date de contact" şi "Serie aparat".

 Citirea stării sistemului
Meniu ¬ Informaţii ¬ Stare sistem
Sub "Stare sistem" puteţi citi o listă cu valorile actuale 
ale sistemului:  Stare,  Presiune apa, Preparare ACM şi 
valorile actuale pentru "Circuit 1".
Sub "Stare sistem" se află şi informaţii despre: 
 – perioada activă ("Mod auto zi pana la"),
 – excepţiile din programele de timp, pe care le-aţi setat 

cu funcţiile "Zile de concediu" şi "Progr zi acasă".
Numai temperaturile dorite pentru "Temperatura zi" şi 
"Temperatura noapte" le puteţi seta şi direct sub "Stare 
sistem". Restul valorilor le setaţi în celelalte poziţii din 
structura meniului, conform descrierii din capitolele 
următoare.

Citirea listei cu mesaje de stare
Meniu ¬ Informaţii ¬ Stare sistem ¬ Stare
Dacă nu este necesară o revizie şi dacă nu au apărut 
erori, atunci "Stare" are valoarea "OK". Dacă este nece-
sară o revizie sau dacă a apărut o eroare, atunci "Stare" 
are valoarea "Defect". În acest caz, tasta de funcţie 
dreaptă are funcţia "Display". Dacă apăsaţi tasta de 
funcţie dreaptă "Display", atunci apare pe display lista 
cu mesaje de stare.

Afişarea datelor de contact ale specialistului 
Meniu ¬ Informaţii ¬ Date de contact
Dacă specialistul a introdus denumirea firmei sale şi 
numărul de telefon pe durata instalării, atunci puteţi citi 
aceste date sub "Date de contact".

Citirea seriei aparatului şi numărul articolului
Meniu ¬ Informaţii ¬ Serie aparat
Sub "Serie aparat" se află seria aparatului pe care speci-
alistul doreşte să o afle de la dumneavoastră. 
Numărul articolului se află în al doilea rând al seriei apa-
ratului (¬ Fig. 4.10).
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5.1.2     Setarea temperaturilor dorite

Meniu ¬ Temperatura dorita
Cu această funcţie setaţi temperaturile dorite pentru 
circuitul de încălzire şi prepararea apei calde menajere.

Pentru circuitul de încălzire
Meniu ¬ Temperatura dorita ¬ Circuit 1

b
 Precauţie!
Pericol de deteriorare din cauza îngheţului!
Dacă încăperile nu sunt încălzite suficient, 
atunci este posibil ca aceasta să provoace 
pagube asupra clădirii şi instalaţiei de încăl-
zire.

 > Dacă lipsiţi într-o perioadă de îngheţ, asigu-
raţi-vă că instalaţia de încălzire rămâne în 
funcţiune şi se asigură o protecţie sufici-
entă antiîngheţ.

Pentru circuitul de încălzire puteţi seta două temperaturi 
dorite diferite:
 –  Temperatura dorită "Zi" este temperatura pe care v-o 

doriţi în încăperi pe durata zilei, sau când vă aflaţi 
acasă ( Mod zi).

 –  Temperatura dorită "Noapte" este temperatura pe 
care v-o doriţi în încăperi pe durata nopţii sau când vă 
sunteţi în concediu ( Mod noapte).

Pentru prepararea apei calde menajere 
Meniu ¬ Temperatura dorită ¬ ACM
Numai dacă instalaţia de încălzire este conectată la un 
boiler de apă caldă menajeră puteţi utiliza funcţiile şi 
posibilităţile de setare ale controlerului pentru prepara-
rea apei calde menajere.  

a
 Pericol!   
Pericol de ardere cu apa fierbinte! 
La robinetele de apă caldă menajeră există 
pericolul arderii la temperaturi peste 60 °C. 
Copii mici sau bătrânii pot fi puşi în pericol 
chiar la temperaturi mai mici. 

 > Alegeţi temperatura în aşa fel, încât nicio 
persoană să nu fie pusă în pericol. 

Puteţi seta temperatura dorită "ACM" pentru circuitul de 
apă caldă menajeră.
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5.1.3   Setarea programelor de timp

06:00 18:0008:00 16:30 22:30

16 °

21 °Te
m

p
e

ra
tu

ră

Ora

Temperatura
dorită
Noapte

P
e

ri
o

ad
a 

1

Temperatura
dorită
Zi

20:00

Temperatura
dorită
Zi

P
e

ri
o

ad
a 

2

P
e

ri
o

ad
a 

3

Temperatura
dorită
Zi

Temperatură dorită Noapte 

Temperatura
dorită
NoapteTe

m
p

e
ra

tu
ra

d
o

ri
tă

N
o

ap
te

Fig. 5.1  Exemplu: Trei perioade într-o zi

Meniu ¬ Program timp
Cu funcţia "Program timp" setaţi perioadele pentru cir-
cuitul de încălzire şi prepararea apei calde menajere. 
Dacă nu aţi setat o perioadă, atunci controlerul foloseşte 
perioadele stabilite la setările din fabrică (¬ Tab. 4.2).
Numai dacă instalaţia de încălzire este conectată la un 
boiler de apă caldă menajeră puteţi utiliza funcţiile şi 
posibilităţile de setare ale controlerului pentru prepara-
rea apei calde menajere.
Numai dacă sunt conectate conducte de recirculare şi o 
pompă de recirculare la instalaţia de încălzire puteţi uti-
liza funcţiile şi posibilităţile de setare ale controlerului 
pentru recirculare.
Programele de timp sunt active pentru circuitul de încăl-
zire numai în modul de funcţionare "Mod automat", iar 
pentru prepararea apei calde menajere sunt active 
numai în modurile de funcţionare "Mod automat" şi 
"Mod vară". 

Perioada pentru circuitul de încălzire
Setaţi perioadele pentru circuitul de încălzire în aşa fel, 
încât fiecare perioadă:
 – să înceapă cca. 30 minute înaintea orei la care încăpe-

rile trebuie să fie încălzite la temperatura dorită "Zi".
 – să se încheie cu cca. 30 minute înaintea orei la care 

încăperile trebuie să fie încălzite la temperatura 
dorită "Noapte".

Perioada pentru prepararea apei calde menajere
Setaţi perioada pentru prepararea apei calde menajere 
astfel încât fiecare perioadă:
 – să înceapă cu cca. 30 minute înaintea orei la care apa 

din boilerul de apă caldă menajeră trebuie să fie încăl-
zită la temperatura dorită "ACM". 

 – să se termine cu cca. 30 minute înaintea orei la care 
nu mai aveţi nevoie de apă caldă menajeră. 

Setaţi perioadele pentru recirculare astfel încât fiecare 
perioadă: 
 – să înceapă la cca. 30 minute după începutul unei peri-

oade pentru prepararea apei calde menajere,
 – să se încheie cu cca. 30 minute înaintea sfârşitului 

unei perioade pentru prepararea apei calde menajere.

  Perioada pentru zile şi blocuri
Puteţi seta zile individuale sau blocuri de zile pentru 
care să fie valabile perioadele:
 – Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri, Sambata, Duminică
 – Luni - Vineri, Sambata - Duminică, 

Luni - Duminică
Pentru fiecare zi şi bloc puteţi seta maxim trei perioade.

i
 Perioadele setate pentru o zi au prioritate 

faţă de perioadele setate pentru un bloc.



Descrierea funcţiilor

Instrucţiuni de exploatare calorMATIC 370f 0020124672_00 21

5

Exemplu: Trei perioade într-o zi (¬ Fig. 5.1)
Temperatura dorita "Zi": 21 °C
Temperatura dorita "Noapte": 16 °C
Perioada 1: ora 06.00 - 08.00
Perioada 2: ora 16.30 - 18.00
Perioada 3: ora 20.00 - 22.30
În cadrul perioadei, controlerul reglează temperatura 
camerei la temperatura dorită setată "Zi" (Mod zi). 
În afara perioadei, controlerul reglează temperatura 
camerei la temperatura dorită setată "Noapte" (Mod 
noapte).

Exemple de zile individuale:
Luni
Perioada 1: ora 06.00 - 07.30

Sambata
Perioada 1: ora 07.30 - 10.00
Perioada 2: ora 12.00 - 23.30

Exemple de blocuri:
Luni - Vineri
Perioada 1: ora 06.30 - 08.00
Perioada 2: ora 12.00 - 13.00
Perioada 3: ora 17.00 - 22.00

Sambata - Duminică
Perioada 1: ora 08.00 - 22.00

Setarea rapidă a programelor de timp:
Dacă aveţi nevoie de ex. de perioade diferite numai pen-
tru o zi din săptămână, atunci setaţi întâi orele pentru 
întregul bloc "Luni - Vineri". Setaţi apoi perioadele dife-
rite pentru ziua respectivă. 

Dacă afişaţi pe display un bloc şi dacă aţi definit o peri-
oadă diferită pentru o zi din blocul acesta, atunci dis-
play-ul afişează orele diferite în bloc cu semnul "!!".

Luni - Duminica
Perioada 1:
Perioada 2:
Perioada 3:

!! : !! - !! : !!
!! : !! - !! : !!
!! : !! - !! : !!

Inapoi Selecteaza
Fig. 5.2 Marcarea zilelor diferite

Dacă apăsaţi tasta de funcţie dreaptă "Selecteaza", 
atunci apare un mesaj pe display, care vă informează 
referitor la perioadele diferite. Nu trebuie să egalaţi 
orele. 

Abatere   
program

presatabilit L - D

OKInapoi
Fig. 5.3 Mesajul de abatere de la programul de timp

Orele setate pentru blocurile marcate cu "!!" puteţi să le 
afişaţi pe display cu tasta de funcţie dreaptă "OK" şi să 
le modificaţi.

Pentru circuitul de încălzire:
Meniu ¬ Program timp ¬ Circuit 1
În fiecare perioadă setată este valabilă temperatura 
dorită setată la funcţia "Temperatura dorita". 
În interiorul perioadei, controlerul comută pe modul de 
zi, iar circuitul de încălzire încălzeşte camerele conec-
tate la temperatura dorită "Zi". 
În afara perioadei, controlerul comută pe modul de 
noapte, iar circuitul de încălzire încălzeşte camerele 
conectate la temperatura dorită "Noapte". 

Pentru prepararea apei calde menajere:
Meniu ¬ Program timp ¬ ACM ¬ Preparare ACM
În fiecare perioadă setată este valabilă temperatura 
dorită a apei calde menajere setată la funcţia "Tempera-
tura dorita". 
În interiorul perioadei, apa caldă menajeră este pusă la 
dispoziţie cu temperatura setată de dumneavoastră. 
Dacă, în interiorul perioadei, temperatura boilerului este 
mai mică cu 5 °C decât temperatura dorită a apei calde 
menajere, atunci boilerul de apă caldă menajeră este 
încălzit la temperatura dorită a apei calde menajere. La 
finalul unei perioade, controlerul opreşte prepararea 
apei calde menajere până la începutul următoarei peri-
oade.

Pentru recirculare:
Meniu ¬ Program timp ¬ ACM ¬ Circulatie
Perioadele setate stabilesc duratele de funcţionare ale 
recirculării. Recircularea este pornită în interiorul perioa-
dei. Recircularea este oprită în afara perioadei. 
Adaptaţi perioadele recirculării la perioada preparării 
apei calde menajere. Dacă, de ex., perioada pentru pre-
pararea apei calde menajere începe dimineaţa, la ora 
05:00, atunci perioada pentru recirculare trebuie să 
înceapă 30 minute mai târziu, la ora 05:30.
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5.1.4  Progr zi, plecat de acasă

Meniu ¬ Progr zi, plecat de acasă
Cu această funcţie setaţi un interval de timp cu dată de 
start şi sfârşit, şi o temperatură pentru zilele în care nu 
vă aflaţi acasă. În acest fel nu trebuie să modificaţi peri-
oadele pentru care nu aţi setat, de exemplu, o scădere a 
temperaturii dorite peste zi.
Prepararea apei calde menajere şi recircularea sunt 
oprite, iar protecţia antiîngheţ este activată.
Atâta timp cât este activată funcţia "Progr zi, plecat de 
acasă", atunci aceasta are prioritate înaintea modului de 
funcţionare setat. După expirarea intervalului de timp 
indicat, sau dacă întrerupeţi anterior funcţia, atunci 
instalaţia de încălzire funcţionează din nou în modul de 
funcţionare presetat.

5.1.5  Programare zi, acasă

Meniu ¬ Progr zi, acasă
Cu această funcţie setaţi temperatura dorită "Zi" pentru 
zilele petrecute acasă. În acest fel nu trebuie să modifi-
caţi perioadele pentru care aţi setat deja, de exemplu, o 
scădere a temperaturii dorite peste zi. 
În intervalul de timp indicat, instalaţia de încălzire funcţi-
onează în modul de funcţionare "Mod automat" cu setă-
rile pentru ziua "Duminică", setate la funcţia "Program 
timp". 
După expirarea intervalului de timp indicat, sau dacă 
întrerupeţi anterior funcţia, atunci instalaţia de încălzire 
funcţionează din nou în modul de funcţionare presetat.

5.1.6  Selectarea limbii

Meniu ¬ Setări de bază ¬ Limba

i
 Specialistul reglează limba dorită la instalare. 

Toate funcţiile sunt afişate în limba setată. 

Dacă limba, de ex. a unui tehnician de service diferă de 
limba setată, atunci puteţi modifica limba cu această 
funcţie.

b
 Precauţie!
Este posibil să nu se mai poată utiliza con-
trolerul prin selectarea greşită a limbii.
Dacă selectaţi o limbă, pe care nu o înţelegeţi, 
atunci nu mai puteţi citi textul de pe display-ul 
controlerului şi nu mai puteţi utiliza controle-
rul.

 > Selectaţi o limbă pe care o înţelegeţi.

Dacă textul de pe display apare o dată într-o limbă pe 
care nu o înţelegeţi, atunci setaţi o altă limbă:

 > Apăsaţi tasta de funcţie stângă până la apariţia afişa-
jului principal.

 > Apăsaţi din nou tasta de funcţie stângă.
 > Rotiţi butonul rotativ spre stânga până la marcarea 

celei de a doua intrări din listă deasupra liniei între-
rupte.

 > Apăsaţi tasta de funcţie dreaptă.
 > Rotiţi butonul rotativ (dreapta sau stânga), până când 

găsiţi o limbă pe care o înţelegeţi.
 > Apăsaţi tasta de funcţie dreaptă.

5.1.7  Setarea orei

Meniu ¬ Setări de bază ¬ Data / Ora ¬ Ora
Cu această funcţie setaţi ora actuală.
Toate funcţiile controlerului, care conţin o oră, se rapor-
tează la ora setată.

5.1.8  Setarea datei 

Meniu ¬ Setări de bază ¬ Data / Ora ¬ Data
Cu această funcţie setaţi data actuală.
Toate funcţiile controlerului, care conţin o dată, se 
raportează la data setată.
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5.1.9  Comutarea orei de vară

Meniu ¬ Setări de bază ¬ Data / Ora ¬ Vară
Cu această funcţie puteţi seta dacă controlerul va modi-
fica automat ora pe ora de vară în funcţie de dată, sau 
dacă este necesară comutarea manuală a orei de vară.
 – "Oprit": ora de vară trebuie să o comutaţi manual.
 – "auto":  controlerul reglează automat ora de vară.

i
 Ora de vară semnifică ora de vară central 

europeană: Început = ultima duminică din 
Martie, Sfârşit = ultima duminică din octom-
brie.

5.1.10  Setarea contrastului de display

Meniu ¬ Setări de bază ¬ Display ¬ Contrast display
Contrastul display-ului puteţi să îl setaţi corespunzător 
luminozităţii mediului înconjurător, astfel încât display-ul 
să poată fi citit uşor.

5.1.11 Setare offset temperatură cameră

Meniu ¬ Setări de bază ¬ Display ¬ Offset temp 
camera
În controler este montat un termometru pentru măsura-
rea temperaturii camerei. Dacă aveţi un alt termometru 
în acelaşi spaţiu locativ şi comparaţi valorile între ele, 
atunci valorile de temperatură pot fi diferite în mod con-
stant. 
Exemplu:
Un termometru de cameră indică o temperatură mai 
mare cu un grad, în mod constant, faţă de temperatura 
camerei afişată actual pe display-ul controlerului. 
Cu funcţia "Offset temp camera" puteţi egala diferenţa 
de temperatură la afişarea controlerului prin setarea 
unei valori de corecţie de +1 K (1 K corespunde 1 °C). K 
(Kelvin) este o unitate pentru diferenţa de temperatură.
Introducerea unei valori de corecţie influenţează regla-
rea în funcţie de temperatura camerei.

5.1.12 Denumire circuite

Meniu ¬ Setări de bază ¬ Nume circuit 
Puteţi modifica aleatoriu denumirea prestabilită din 
fabrică pentru circuitul de încălzire "Circuit 1". Denumi-
rea este limitată la 10 caractere.

5.1.13  Restabilirea setărilor din fabrică

Meniu ¬ Setări de bază ¬ Setări din fabrică
Puteţi reseta setările pentru "Program timp" sau pentru 
"Toate" pe setările din fabrică.

Program timp
Meniu ¬ Setări de bază ¬ Setări din fabrică 
¬ Program timp

i
 Înaintea resetării programelor de timp la setă-

rile din fabrică, notaţi setarea controlerului 
(¬ Tab. 4.2).

Cu "Program timp" resetaţi înapoi pe setările din fabrică 
toate setările realizate în funcţia "Program timp". Restul 
setărilor, care conţin timpi, ca de ex. "Data / Ora", rămân 
nemodificate. 
Pe display apare "se efectuează", pe durata în care con-
trolerul resetează setările programelor de timp pe setă-
rile din fabrică. Apoi apare afişajul principal pe display.

Toate
Meniu ¬ Setări de bază ¬ Setări din fabrică ¬ Toate

b
 Precauţie!
Pericol de funcţionare defectuoasă!
Funcţia "Toate" resetează toate setările înapoi 
pe setările din fabrică, chiar şi setările reali-
zate de specialist. Este posibil ca, ulterior, 
instalaţia de încălzire să nu mai fie funcţio-
nală.

 > Resetarea tuturor setărilor pe setările din 
fabrică se realizează de către specialist.

Pe display apare "se efectuează", pe durata în care con-
trolerul resetează setările pe setările din fabrică. Apoi 
apare pe display asistentul de instalare, pe care numai 
specialistul are voie să îl utilizeze.

5.1.14  Nivel specialisti

Nivelul pentru specialişti este rezervat specialistului şi, 
de aceea, este protejat cu cod de acces.
În acest nivel de comandă, specialistul poate realiza 
setările necesare.
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5.2   Moduri de funcţionare

Cu tasta de funcţie dreaptă "Mod function." puteţi seta 
modurile de funcţionare.
Precizarea căii la începutul descrierii unui mod de funcţi-
onare indică modalitatea în care ajungeţi la acest mod 
de funcţionare în structura meniului.

5.2.1   Moduri de funcţionare pentru circuitul de 
încălzire

Mod automat
Mod functionare ¬ (mod de funcţionare actual) ¬ Mod 
automat
Modul automat reglează circuitele de încălzire în funcţie 
de temperatura dorită setată pentru "Zi", de perioadele 
setate, de temperatura dorită setată de specialist pentru 
"Noapte".

În funcţia "Program timp" aţi setat perioadele circuitului 
de încălzire. Dacă nu aţi setat o perioadă, atunci contro-
lerul foloseşte, în modul automat, perioadele stabilite la 
setările din fabrică (¬ Tab. 4.2).
În cadrul perioadei, controlerul reglează temperatura 
camerei la temperatura dorită setată "Zi" (Mod zi). 
În afara perioadei, controlerul reglează temperatura 
camerei la temperatura dorită setată "Noapte" (Mod 
noapte).

La instalarea controlerului, specialistul poate seta com-
portamentul de reglare pentru temperatura dorită 
"Noapte".

 > Întrebaţi specialistul care sunt setările optime pentru 
dumneavoastră.

Mod vară
Mod functionare ¬ (mod de funcţionare actual) ¬  Mod 
vară
Funcţia de încălzire este oprită pentru circuitul de încăl-
zire, iar funcţia de protecţie antiîngheţ este activată. 
Controlerul reglează prepararea apei calde menajere şi 
recircularea corespunzător perioadei setate în acest 
sens.

 Mod zi
Mod functionare ¬ (mod de funcţionare actual) ¬ Mod 
zi
Modul de funcţionare "Mod zi" reglează circuitul de 
încălzire pe temperaturile dorite setate "Zi", fără a lua în 
considerare perioadele. 

Mod economic
Mod functionare ¬ (mod de funcţionare actual) ¬  Mod 
economic
Modul de funcţionare "Mod economic" reglează circuitul 
de încălzire pe temperaturile dorite setate "Noapte", 
fără a lua în considerare perioadele. 

Oprire sistem
Mod functionare ¬ (mod de funcţionare actual) 
¬  Oprire sistem
Funcţia de încălzire este oprită. Funcţia de protecţie 
antiîngheţ este activată.

5.2.2  Moduri de funcţionare pentru prepararea apei 
calde menajere şi recirculare

i
 Modul de funcţionare pentru prepararea apei 

calde menajere şi recirculare corespunde 
modului de funcţionare setat al circuitului de 
încălzire. Nu se poate seta niciun alt mod de 
funcţionare.

Modul automat şi  vară
 Mod automat şi vară reglează prepararea apei calde 
menajere după temperatura dorită setată pentru "ACM" 
şi perioadele setate. În funcţia "Program timp" aţi setat 
perioade pentru prepararea apei calde menajere. Dacă 
nu aţi setat perioade, atunci, la prepararea apei calde 
menajere, controlerul ia în calcul perioadele stabilite la 
setarea din fabrică (¬ Tab. 4.2).
Prepararea apei calde menajere este pornită în cadrul 
perioadei şi menţine temperatura setată a apei calde 
menajere din boiler. Prepararea apei calde menajere este 
oprită în afara perioadei.
Modul automat şi vară reglează recircularea apei calde 
menajere în conductele de apă caldă menajeră după 
perioadele setate.
Recircularea este pornită în cadrul perioadei, şi este 
oprită în afara perioadei.

 Mod zi
Modul zi reglează prepararea apei calde menajere con-
form temperaturii dorite setate pentru "ACM", fără a lua 
în considerare perioada.
Recircularea este pornită, iar perioadele pentru recircu-
lare rămân neluate în calcul.

  Mod economic şi  Oprire sistem
Prepararea apei calde menajere şi recircularea sunt 
oprite. Funcţia de protecţie antiîngheţ este activată.
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5.3  Moduri de funcţionare speciale

Modurile de funcţionare speciale le puteţi activa direct 
în fiecare mod de funcţionare cu tasta de funcţie 
dreaptă "Mod functionare". 
Modul de funcţionare special îl puteţi întrerupe în orice 
moment cu tasta de funcţie stângă "Anuleaza".

Precizarea căii la începutul descrierii unui mod de funcţi-
onare special indică modalitatea în care ajungeţi la acest 
mod de funcţionare special în structura meniului.

5.3.1 1 x  înc boiler

Mod functionare ¬ 1 x înc boiler
Dacă aţi oprit prepararea apei calde menajere sau dacă 
aveţi nevoie de apă caldă menajeră în afara unei peri-
oade, atunci activaţi modul de funcţionare special "1 x înc 
boiler".
Modul de funcţionare special încălzeşte o dată apa în 
boilerul de apă caldă menajeră până la atingerea tempe-
raturii dorite setate "ACM" sau până când întrerupeţi 
modul de funcţionare special. 
Apoi, instalaţia de încălzire lucrează din nou în modul de 
funcţionare presetat.

5.3.2  Petrecere

Mod functionare ¬ Petrecere

Petrecere activ
°C21,5

Anuleaza

Temperatura dorita 22,0°C

Fig. 5.4 Exemplu: Mod de funcţionare special "Petrecere" acti-

vat

Dacă doriţi să porniţi provizoriu circuitul de încălzire, 
prepararea apei calde menajere şi recircularea, de ex. pe 
durata unei petreceri, atunci activaţi modul de funcţio-
nare special "Petrecere". În acest fel nu trebuie să modi-
ficaţi, pentru intervale de timp scurte, setările instalaţiei 
de încălzire. 
Modul de funcţionare special reglează temperatura 
camerei la temperatura dorită setată "Zi" şi corespunză-
tor perioadelor setate. 
Dacă display-ul afişează "Petrecere activ", atunci puteţi 
seta temperatura dorită (Zi) pentru circuitul de încălzire, 
cu ajutorul butonului rotativ. Setarea este valabilă cât 
timp modul de funcţionare special este activ.

Modul de funcţionare special este dezactivat la atinge-
rea următoarei perioade sau dacă întrerupeţi dumnea-
voastră modul de funcţionare special. Apoi, instalaţia de 
încălzire lucrează din nou în modul de funcţionare prese-
tat.

5.3.3 1  zi plecat

Mod functionare ¬ 1 zi plecat
Dacă lipsiţi o singură zi de acasă, de ex. pentru o excur-
sie de o zi, atunci activaţi modul de funcţionare special 
"1 zi plecat". În acest fel nu trebuie să modificaţi perioa-
dele setate, pe care le-aţi setat, de exemplu, cu o creş-
tere a temperaturii camerei peste zi. 
Modul de funcţionare special reglează temperatura 
camerei la temperatura dorită "Noapte". Prepararea apei 
calde menajere şi recircularea sunt oprite, iar protecţia 
antiîngheţ este activată. 
Dacă display-ul afişează "1 zi plecat activ", atunci puteţi 
seta temperatura dorită (Noapte) pentru circuitul de 
încălzire, cu ajutorul butonului rotativ.
Modul de funcţionare special este dezactivat automat 
începând cu ora 24:00 sau întrerupeţi dumneavoastră 
înainte modul de funcţionare special. Apoi, instalaţia de 
încălzire lucrează din nou în modul de funcţionare prese-
tat.

5.3.4 1  zi acasă

Mod functionare ¬ 1 zi acasă
Dacă petreceţi o zi acasă, de ex. în zilele de sărbătoare, 
atunci activaţi modul de funcţionare special "1 zi acasă". 
Modul de funcţionare special activează pentru o zi 
modul de funcţionare "Mod automat" cu setările pentru 
ziua "Duminică", care este setată la funcţia "Program 
timp". 
Dacă display-ul afişează "1 zi acasă activ", atunci puteţi 
seta temperatura dorită (Zi) pentru circuitul de încălzire, 
cu ajutorul butonului rotativ.
Modul de funcţionare special este dezactivat automat 
începând cu ora 24:00 sau întrerupeţi dumneavoastră 
înainte modul de funcţionare special. Apoi, instalaţia de 
încălzire lucrează din nou în modul de funcţionare prese-
tat.
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5.3.5 1 x  aerisire

Mod functionare ¬ 1 x aerisire
Dacă doriţi să opriţi circuitul de încălzire pe durata aeri-
sirii spaţiilor locative, atunci activaţi modul de funcţio-
nare special "1 x aerisire". Modul de funcţionare special 
opreşte circuitul de încălzire pentru 30 minute. Funcţia 
de protecţie antiîngheţ este activată, iar prepararea apei 
calde menajere şi recircularea rămân pornite. 
Modul de funcţionare special este dezactivat automat 
după expirarea celor 30 minute, sau întrerupeţi dumnea-
voastră înainte modul de funcţionare special. Apoi, insta-
laţia de încălzire lucrează din nou în modul de funcţio-
nare presetat.
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6  Revizia şi remedierea avariilor

6.1   Revizia

Dacă este necesară o revizie, atunci controlerul afişează 
un mesaj de revizie pe display. 

 b
 Precauţie!
Pericol de deteriorare pentru instalaţia de 
încălzire provocată prin neglijarea reviziei!
Un mesaj de revizie indică faptul că un specia-
list trebuie să realizeze revizia instalaţiei de 
încălzire. Dacă nu respectaţi mesajul de revi-
zie, atunci se pot produce pagube materiale 
sau defectarea instalaţiei de încălzire.

 > În cazul în care controlerul afişează un 
mesaj de revizie, atunci trebuie să infor-
maţi un specialist.

Revizie generator caldura

Temperatura dorita 21°C

19°C

Meniu Mod function.
 

Fig. 6.1 Exemplu de mesaj de revizie

Specialistul poate introduce în controler o perioadă pen-
tru următorul interval de revizie prevăzut al instalaţiei 
de încălzire sau a aparatului de încălzire. După desfăşu-
rarea intervalului de revizie apare mesajul de revizie în 
afişajul principal, în primul rând al display-ului. 
Este posibil să apară următoarele mesaje de revizie:
 – "Revizie generator caldura" 
 – "Revizie" (instalaţie de încălzire). 

6.2 Curăţarea controlerului

 > Curăţaţi carcasa controlerului cu o cârpă umezită.
 > Nu utilizaţi substanţe spumante sau detergenţi, care 

au acţiune nocivă în special asupra elementelor de 
deservire şi a display-ului.

6.3   Identificarea şi remedierea avariilor

Dacă apare o eroare în instalaţia de încălzire, atunci con-
trolerul afişează un mesaj de eroare pe display. 

 b
 Precauţie!
Pericol de deteriorare pentru instalaţia de 
încălzire provocat prin neglijarea remedierii 
erorii!
Un mesaj de eroare indică faptul că un specia-
list trebuie să realizeze remedierea erorii sau 
repararea instalaţiei de încălzire. Dacă nu res-
pectaţi mesajul de eroare, atunci se pot pro-
duce pagube materiale sau defectarea instala-
ţiei de încălzire.

 > Dacă se afişează mesajul de eroare "Inlocu-
ire baterii" pe controler, atunci se proce-
dează conform descrierii în (¬ Cap. 6.3.2).

 > În cazul în care controlerul afişează un alt 
mesaj de eroare, atunci trebuie să infor-
maţi un specialist.

Eroare generator caldura

Inapoi

!

 

Fig. 6.2 Exemplu de mesaj de eroare

În cazul în care controlerul afişează în locul afişajului 
principal un mesaj de eroare pe display, iar dumneavoas-
tră apăsaţi tasta de funcţie stângă "Înapoi", atunci apare 
din nou afişajul principal pe display.
Puteţi citi mesajele de eroare actuale şi sub "Meniu ¬ 
Informaţii ¬ Stare sistem ¬ Stare". Deîndată ce există un 
mesaj de eroare pentru instalaţia de încălzire, nivelul de 
setare "Stare" afişează valoarea "Defect". În acest caz, 
tasta de funcţie dreaptă are funcţia "Display". 

 > Apăsaţi tasta de funcţie dreaptă "Display", pentru a 
citi lista cu mesaje de avarie.
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6.3.1 Afişajul display-ului rămâne întunecat

i
 Controlerul este alimentat de la baterii. În 

mod normal, display-ul este oprit pentru a 
economisi curent şi, astfel, pentru a extinde 
durata de viaţă a bateriilor. Dacă apăsaţi una 
din tastele de funcţie sau rotiţi butonul rota-
tiv, atunci se aprinde iluminarea fundalului şi 
apare afişajul principal. Iluminarea fundalului 
se stinge la cca. 10 secunde de la ultima 
comandă. Display-ul se opreşte la cca. 1 minut 
de la ultima comandă.

Afişajul display-ului rămâne întunecat cu toate că apă-
saţi una din tastele de funcţie sau butonul rotativ.

 > Înlocuiţi toate bateriile de pe controler (¬ Cap. 6.3.2).

Dacă display-ul rămâne întunecat în pofida bateriilor noi, 
sau dacă nu doriţi să realizaţi o modificare cu tastele de 
funcţie sau butonul rotativ, atunci există o eroare a apa-
ratului, iar controlerul nu poate afişa un mesaj de 
eroare.

 > Înştiinţaţi un specialist.

6.3.2  Mesaj de eroare " Inlocuire baterii"

Bateriile sunt aproape goale la controler.
 > Înlocuiţi toate bateriile de pe controler.

1

2

Fig. 6.3 Detaşarea calorMATIC 370f

1 Controlerul calorMATIC 370f
2 Suport mural

Procedaţi în felul următor:
 > Trageţi controlerul (1) în sus, afară din suportul mural 

(2). 

1

Fig. 6.4 Deschiderea compartimentului cu baterii

Compartimentul cu baterii de pe partea inferioară a con-
trolerului se deschide în felul următor:

 > Ridicaţi capacul cu ajutorul blocajului lateral (1).
 > Detaşaţi capacul.

Fig. 6.5  Dispunerea şi polaritatea bateriilor

 > Echipaţi controlerul cu patru baterii noi de acelaşi tip. 

i
 Asiguraţi polaritatea corectă a bateriilor 

(¬ Fig. 6.5).
Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile. 
Folosiţi numai baterii de tip alcalin AA/LR6 
baterii 1,5 V.
Nu utilizaţi acumulatori.
În funcţie de utilizare, bateriile ţin cca. 1 până 
la 1,5 ani.

 > Închideţi compartimentul de baterii.
 > Prindeţi controlerul din nou de suportul mural.
 > Împingeţi controlerul pe suportul mural în jos, până la 

fixarea perceptibilă.
 > Eliminaţi ecologic bateriile vechi.
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7  Sfaturi utile pentru economia de 
energie 

 Temperatura dorită "Zi"
Setaţi temperatura dorită "Zi" numai atât de mare, încât 
să fie suficientă pentru gradul dumneavoastră de con-
fort. Fiecare grad Celsius în plus pentru temperatura 
camerei semnifică un consum de energie ridicat de apro-
ximativ 6 %. 
De asemenea, adaptaţi temperatura camerei cu ajutorul 
robinetelor cu termostat la scopurile de folosinţă ale 
încăperii. Spre exemplu, nu este necesar ca dormitoarele 
sau camerele folosite rar să fie încălzite la 20  °C.

 Temperatura dorită "Noapte"
Dacă nu aveţi nevoie de o temperatură ridicată a came-
rei, de ex. pe durata nopţii sau când nu vă aflaţi acasă, 
atunci reduceţi temperatura camerei. Pentru aceasta, 
setaţi temperatura dorită pentru "Noapte" în funcţia 
"Temperatura dorită". 
Setaţi temperatura dorită "Noapte" cu cca. 6 °C mai 
mică decât temperatura dorită "Zi". O temperatură mai 
joasă cu peste 6  °C nu aduce o economie de energie 
suplimentară deoarece, pentru următoarea încălzire la 
temperatura dorită "Zi" ar fi necesar un consum de 
energie mai ridicat. 
Folosiţi suplimentar funcţia "Program timp" pentru a 
stabili orele în care nu aveţi nevoie de o temperatură 
ridicată a camerei. Perioadele pentru încălzire sunt 
active în modul de funcţionare "Mod automat".
Dacă lipsiţi mai mult timp, de ex. în concediu, atunci se 
rentează să coborâţi mai mult temperatura. Pentru 
aceasta setaţi temperatura cu ajutorul funcţiei "Progr zi, 
plecat de acasă".

Încălzirea uniformă
Într-o locuinţă cu încălzire centrală se încălzeşte frec-
vent o singură cameră. Prin suprafeţele de împrejmuire 
ale acestei încăperi, ca de exemplu pereţi, uşi, ferestre, 
plafon, pardoseală, se încălzesc necontrolat şi camerele 
învecinate care nu sunt încălzite direct, iar astfel se 
pierde involuntar energie termică. Puterea caloriferelor 
din această cameră încălzită nu este suficientă pentru 
un asemenea regim funcţional. Urmarea este faptul că 
nu se încălzeşte suficient camera şi rezultă un sentiment 
de răcoare neplăcut. Acelaşi efect rezultă dacă rămân 
deschise uşi între camere încălzite şi camere neîncălzite 
sau încălzite limitat.
Aceasta este o economisire greşită: Încălzirea funcţio-
nează, dar totuşi atmosfera în cameră nu este agreabil 
de caldă.
Dacă încălziţi toate camerele în mod egal şi corespunză-
tor utilizării acestora, atunci veţi obţine o atmosferă 
agreabilă în cameră şi un mod de utilizare economic.

 Robinetele cu termostat şi controlerul ghidat de tem-
peratura camerei
Robinetele cu termostat de pe calorifere menţin tempe-
ratura setată a camerei.
Excepţie: Trebuie deschise complet robinetele cu termos-
tat de pe caloriferele aflate în camera, în care este mon-
tat controlerul. Caloriferele sunt reglate de controler, iar 
astfel se menţine temperatura setată a camerei.
Cu ajutorul robinetelor cu termostat, în combinaţie cu un 
controler ghidat de temperatura camerei, puteţi adapta 
temperaturile camerelor la necesităţile dumneavoastră 
individuale şi se poate obţine un regim funcţional cu 
consum redus de energie şi economic al instalaţiei de 
încălzire.

 Controlerul nu se acoperă
Controlerul trebuie să poată detecta liber circulaţia 
aerului prin încăpere. Nu acoperiţi controlerul cu piese 
de mobilier, draperii sau alte obiecte. 

 Prepararea economică a apei calde menajere
Setaţi temperatura dorită "ACM" a boilerului de apă 
caldă menajeră numai atât de mare, încât temperatura 
să fie suficientă necesităţilor dumneavoastră, şi, în 
niciun caz mai mare de 60 °C.
Folosiţi suplimentar funcţia "Program timp" pentru pre-
pararea apei calde menajere în modul de funcţionare 
"Mod automat" sau "Mod vară". Setaţi perioadele în aşa 
fel, încât apa să fie adusă la temperatura dorită "ACM" 
chiar înaintea consumului, de ex. dimineaţa, după trezire, 
sau seara, după ce vă întoarceţi acasă. 
Dacă nu aveţi nevoie de apă caldă menajeră un timp mai 
îndelungat, atunci opriţi prepararea apei calde menajere.
Dacă aveţi nevoie rar de apă caldă menajeră sau în afara 
perioadelor setate, atunci utilizaţi funcţia "1 x înc boiler". 
Utilizaţi funcţia "Program timp" pentru recirculare, pen-
tru a economisi energia. Astfel veţi avea la dispoziţie 
imediat apă caldă menajeră la robient, când aveţi nevoie. 
În restul timpului este oprită pompa de recirculare şi tre-
buie să lăsaţi apa să curgă mai mult timp până când 
curge apă caldă menajeră, de ex. din robinet.

 Aerisire corectă
Aerisirea forţată cu ferestrele deschise complet şi cu 
curent de aer sunt importante pentru atmosfera şi tem-
peratura camerei. Cu ajutorul aerisirii forţate se înlocu-
ieşte aerul camerei cu aer exterior într-un interval de 5 
până la 10 minute. Umiditatea aerului scade, iar camera 
este mai uşor de încălzit. La aceeaşi temperatură a 
camerei aveţi un sentiment de căldură sporită.
Folosiţi modul de funcţionare special "1 x aerisire", pen-
tru a regla cu economie de energie instalaţiile de încăl-
zire pe durata aerisirii forţate.
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8  Garanţia şi serviciul de asistenţă 
tehnică 

8.1 Garanţia

Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile prevă-
zute in certificatul de garanţie.
Piesele de schimb se asigură de către producator/furni-
zor pe o perioadă de minim 10 ani, contra cost (în afara 
perioadei de garantie). Defecţiunile cauzate de utilizare 
incorecta sau cele provocate în urma demontării produ-
sului de către o persoană neautorizată nu fac obiectul 
acordării garanţiei.

8.2 Firma de service

Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, Sector 1,
Bucuresti
Tel. 021 – 209 8888
Fax 021 – 232 22 75
info@vaillant.com.ro - www.vaillant.com.ro
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9  Scoaterea din funcţiune

9.1 Înlocuirea controlerului

Doriţi să înlocuiţi controlerul din instalaţia de încălzire 
cu un alt controler. Pentru aceasta trebuie să scoateţi 
din funcţiune instalaţia de încălzire.

 > Aceste lucrări se efectuează de către un specialist.

9.2  Reciclarea şi  eliminarea ecologică

Controlerul şi ambalajul de transport aferent sunt reali-
zate, în mare parte, din materii prime reciclabile. 

 Aparatul
Controlerul şi toate accesoriile sale nu se aruncă în con-
tainerele de gunoi menajer.

 > Asiguraţi transportul şi depunerea aparatului dezafec-
tat şi a eventualelor accesorii la centrele de colectare 
regulamentară pentru deşeuri speciale.  

 Ambalajul
Eliminarea ecologică a ambalajului de transport se va 
încredinţa firmei autorizate care a instalat aparatul.

Bateriile 
Bateriile goale nu se îndepărtează în gunoiul menajer.

 > La îndepărtarea ecologică a bateriilor se respectă 
reglementările valabile.
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10   Date tehnice

Denumire   Unitate VRT 370f

Tensiune de exploatare Umax V 4 x 1,5 V (AA)

Durata de viaţă a bateriei (alca-
lină)

Ani cca. 1,5 

Gradul de protecţie - IP 20

Clasa de protecţie - III

Temperatura ambientală 
maximă admisă

°C 50

Frecvenţa de transmitere MHz 868

Puterea de emisie mW < 10

Raza de acoperire:

în câmp liber M > 100

în clădire M cca. 25

Înălţimea mm 115

Lăţimea mm 147

Grosimea mm 50

Tab. 10.1 Date tehnice ale controlerului radio calorMATIC

Denumire   Unitate
Unitatea de recep-
ţie radio

Tensiune de exploatare Umax V 24

Curent absorbit mA < 60

Gradul de protecţie - IP 20

Clasa de protecţie - III

Temperatura ambientală 
maximă admisă

°C 50

Frecvenţa de transmitere MHz 868

Puterea de emisie mW < 10

Raza de acoperire:

în câmp liber M > 100

în clădire M cca. 25

Înălţimea mm 115

Lăţimea mm 147

Grosimea mm 50

Tab. 10.2 Date tehnice ale unităţii de recepţie radio

i
 Raza de acoperire a transmiterii radio depinde 

în mare măsură de caracteristicile locale în 
interiorul clădirilor (de ex. de structura clădi-
rii). În acest fel nu mai poate fi garantată o 
rază de acoperire în clădire de 25 m. În afara 
încăperilor închise (câmp liber), raza de aco-
perire este mai mare de 100 m.

10
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11  Glosar cuvinte de specialitate   

 Circuit de încălzire
Un circuit de încălzire este un sistem în circulaţie închis 
cu conducte şi consumatori de căldură (de ex. calorifer). 
Apa încălzită din aparatul de încălzire curge în circuitul 
de încălzire şi reintră ca apă răcită în aparatul de încăl-
zire.
De regulă, o instalaţie de încălzire dispune de cel puţin 
un circuit de încălzire.

Circulatie
O pompă de recirculare pompează apa caldă menajeră în 
circuit prin conductele de apă caldă menajeră. Astfel nu 
are loc o răcire foarte pronunţată a conductelor de apă 
caldă menajeră. Dacă deschideţi un robinet de apă, 
atunci curge imediat apă caldă menajeră din robinet. 
Pentru a economisi energie la recirculare puteţi seta 
perioade.

Clasa de protecţie
Clasa de protecţie reprezintă clasificarea şi marcarea 
aparatelor electrice în raport cu măsurile de siguranţă 
existente pentru evitarea unei electrocutări.

Gradul de protecţie
Gradul de protecţie indică potrivirea aparatelor de pro-
tecţie pentru diferite condiţii de mediu şi, suplimentar, 
protecţia oamenilor faţă de pericolul potenţial la utiliza-
rea acestora.

Instalaţia de încălzire
Instalaţia de încălzire încălzeşte locuinţa şi pune la dis-
poziţie apă caldă menajeră.

Legionella
Legionella este o bacterie care trăieşte în apă, se 
extinde foarte rapid şi poate provoca afecţiuni grave ale 
plămânilor. Ea apare în acele locuri, în care apa încălzită 
îi oferă condiţii optime de înmulţire. Încălzirea scurtă a 
apei peste 60 °C elimină bacteriile legionella.

Mesaj de eroare
Un mesaj de eroare vă indică faptul că instalaţia de 
încălzire a semnalat o eroare controlerului.

Mesaj de stare
Mesajul de stare apare la activarea unui mod de funcţio-
nare special. Acesta rămâne vizibil, cât timp este activ 
modul de funcţionare special.

Nivel de comandă pentru specialist
Nivelul de comandă conţine funcţii suplimentare pentru 
specialist, care nu pot fi modificate fără cunoştinţe de 
specialitate. Acest câmp este rezervat specialistului, şi 
din acest motiv este protejat printr-un cod de acces.

Nivel de comandă pentru utilizator
Nivelul de comandă conţine toate funcţiile pe care utili-
zatorul le poate modifica.

Nivel de selectare
Cu ajutorul unui nivel de selectare ajungeţi în următorul 
nivel al structurii meniului sau la setări pe care puteţi să 
le modificaţi.

Perioada
O perioadă este un interval de timp presetat în care este 
pornit aparatul de încălzire, prepararea apei calde mena-
jere sau recircularea.

Preparare ACM
Apa din boilerul de apă caldă menajeră este încălzită de 
aparatul de încălzire la temperatura dorită selectată 
„ACM”. Dacă temperatura din boilerul de apă caldă 
menajeră scade sub o anumită valoare, ea va creşte 
iarăşi până la temperatura dorită „ACM”.

Program timp
Dacă utilizaţi instalaţia de încălzire în modul de funcţio-
nare „Auto”, atunci activaţi perioadele în care controle-
rul porneşte instalaţia de încălzire şi încălzeşte camerele 
racordate la temperatura dorită stabilită „Zi” (Mod zi). În 
afara acestei perioade, controlerul comută instalaţia de 
încălzire pe modul de noapte şi permite răcirea camere-
lor încălzite până la temperatura dorită stabilită 
„Noapte” (Mod noapte). Dacă este atinsă temperatura 
dorită „Noapte”, atunci controlerul menţine temperatura 
camerei şi împiedică răcirea camerelor încălzite până la 
următoarea perioadă.

Cu programele de timp puteţi regla atât prepararea apei 
calde menajere, cât şi recircularea astfel încât apa caldă 
menajeră să fie pusă la dispoziţie în perioadele setate cu 
temperatura dorită setată „ACM”.

Robinet cu termostat
Robinetele cu termostat se montează pe calorifere şi 
reglează temperatura camerei la valoarea setată. Dacă 
temperatura camerei creşte peste valoarea presetată, 
atunci robinetul cu termostat reduce debitul apei de 
încălzire. Dacă temperatura camerei scade sub valoarea 
setată, atunci se deschide robinetul cu termostat, se 
creşte debitul apei de încălzire, iar temperatura camerei 
continuă să crească. 

Temperatura camerei
Temperatura camerei este temperatura măsurată efectiv 
în locuinţă.

Temperatura de scădere
Temperatura de scădere este temperatura dorită 
„Noapte” la care controlerul scade temperatura camerei 
în afara perioadei setate (Mod noapte).

11
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Temperatura pe tur
Aparatul de încălzire încălzeşte apa, care este pompată 
prin instalaţia de încălzire. Temperatura acestei ape 
calde menajere, la ieşirea din aparatul de încălzire, se 
numeşte temperatură pe tur.

Temperatura setată a apei calde menajere
Temperatura setată a apei calde menajere este tempera-
tura dorită „ACM”, la care doriţi să încălziţi apa din boi-
lerul de apă caldă menajeră.

Temperatura setată a camerei
Temperatura setată a camerei este temperatura dorită 
„Zi”, la care doriţi să încălziţi locuinţa (Mod zi).

11
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