
Busmodulair regelsysteem calorMATIC 630  
 

3 Systeemoverzicht 
3.1 Basisregeling 

 
 

Het modulaire bussysteem is gebaseerd op de beschikbare regelingen 

VRC 410s / VRC 420s wat design en bedieningscomfort betreft. 

Het gamma omvat daarbij oplossingen voor 

 

de meercircuitregeling calorMATIC 630  

 

Basisregeling calorMATIC 630  
De basisregeling is een 3-circuitregeling. Twee mengcircuits, een 

direct cv-circuit, een warmwaterboiler en de  

aansturing van een warmwatercirculatiepomp. De regeling 

maakt de directe aansluiting van twee modulerende verwarmings- 

toestellen (klem 7-8-9) of van een tweetrapsgeschakelde 

ketel (potentiaalvrije contacten trap 1 en trap 2) mogelijk. 



Via eBUS uitbreidbaar met 12 bijkomende mengcircuits (d.w.z. 6 

VR 60-modules) die ook als warmwatercircuits, vaste waarde-circuits 

of voor de retourverhoging kunnen worden gebruikt. 

  

Uitbreiding tot 6 verwarmingstoestellen/ketels. Per verwarmingstoestel is 

een BUS-koppeling nodig. 

Opmerking:  

1. Bij modulerende verwarmingstoestellen is vanaf een 3-voudige cascade voor 

elk verwarmingstoestel een modulerende buskoppeling vereist.  

2. Bij schakelende verwarmingstoestellen is vanaf twee verwarmingstoestellen 

telkens een schakelende buskoppeling voor elk verwarmingstoestel vereist.  

 

3.2 Systeemcomponenten 

 



 
 

VR 30      VR 31  
Modulerende buskoppeling  Schakelende buskoppeling 

 

3.3 Levering/verpakking  
 

Regelingsset 

Aantal Constructieonderdeel 

1 Regeltoestel calorMATIC 630 met wandmontage 

4 Standaardvoeler VR 10 (als aanvoer- en dompelvoeler inzetbaar) 

1 230 V aansluitingsleiding 3 m lang 

1 Buitenvoeler met geïntegreerde DCF-ontvanger 

1 Verbindingsleiding 7-8-9, 3 m lang 

 

 

3.4 Afzonderlijke componenten 

Aanduiding   Uitvoering 

calorMATIC 630 Basisregeling 

VR 90   Afstandsbediening met uitschakelbare ruimtevoeler 

VR 60   Mengmodule 

VR 55   Wandmontagesokkel 

VR 31   Buskoppeling schakelend, klem 3-4 

VR 30   Buskoppeling modulerend, klem 7-8-9 

VR 10 Standaardsensor 

 

     

    

    

    

     

     

     

 

 

 



 

3.6 Systeemopbouw calorMATIC 630  
 

 

 
3.6.1 Mengmodule VR 60  
Per mengmodule kan de cv-installatie worden uitgebreid met  

2 bijkomende mengcircuits. Deze cv-circuits kunnen 

ook als warmwatercircuits, retourverhoging of 

vaste waarde-circuits worden gebruikt. Er kunnen maximaal 6 mengmodules 

VR 60 worden gebruikt. 

 

Op de VR 60 wordt met draaischakelaars een uniek busadres ingesteld. 

De instelling van de verwarmingsprogramma’s en van alle vereiste parameters gebeurt via de calorMATIC 

630. De communicatie met de systeemcomponenten gebeurt via de eBUS. Alle aansluitingen van het cv-

circuit, zoals voelers en pompen, gebeuren rechtstreeks op de mengmodule via ProE-stekkers. Door de 

aansluiting van een afzonderlijke buitenvoeler op de VR 60-module wordt een zoneregeling voor beide 

circuits gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6.2 Buskoppelingen VR 30 / VR 31  
Met de buskoppelingen is een uitbreiding tot meerdere verwarmingstoestellen mogelijk. Per 

verwarmingstoestel moet dan een eigen buskoppeling worden gebruikt die de verbinding tussen de eBus en 

het verwarmingstoestel (via Western-bus) tot stand brengt. Op de VR 30 of VR 31 wordt met 

draaischakelaars een uniek busadres ingesteld. Alle verdere instellingen worden op de calorMATIC 630 

uitgevoerd. Er kunnen tot 16 adressen voor de vrnetDIALOG worden aangestuurd. 

 
Buskoppeling VR 30    Buskoppeling VR 31  
 

3.1.1.1 Buskoppeling VR 30  
De modulerende buskoppeling VR 30 maakt de communicatie van de calorMATIC 630 met JV-

warmtebronnen via klem 7-8-9 mogelijk. Er zijn maximaal  6 VR 30-koppelingen aansluitbaar. De 

buskoppeling wordt direct in de schakelkast van het verwarmingstoestel ingebouwd. Er kunnen cascades 

van 3 tot 6 modulerende warmtebronnen worden opgebouwd. Nieuw toepassingsgebied. 

 

Opmerking:  

Vanaf het derde verwarmingstoestel is ook voor het eerste en het tweede verwarmingstoestel een 

modulerende buskoppeling vereist. 

 

3.1.1.2 Buskoppeling VR 31  
De schakelende buskoppeling V 31 is nodig voor de cascade van 6 verwarmingsketels via potentiaalvrije 

klemmen (telkens 1- of 2-traps). Per cv-ketel is een eigen buskoppeling vereist. De aansluiting van de 

ketelpomp of van een afsluitklep voor de hydraulische ontkoppeling gebeurt direct op de VR 31. Vervanging 

voor VRC 524s, VRC BM 2, VRC MC 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Afstandsbediening 
Op het systeem kan voor elk aangesloten cv-circuit een eigen afstandsbediening worden geïnstalleerd. De 

afstandsbediening is digitaal, heeft een ingebouwde uitschakelbare ruimtevoeler en communiceert via de 

eBUS met de calorMATIC 630 of met de mengcircuitmodule. 

 

 

 

Opmerking:  

Niet meer dan 8 afstandsbedieningen zijn op het systeem aansluitbaar, 3 cv-circuits op de regeling, 5 cv-

circuits via mengmodule; de eerste 8 cv-circuits moeten worden toegewezen.  

 
VR 90 

 

 

Met de afstandsbediening kan de bedrijfsmodus, de daginstelwaarde en de controle van de 

kamertemperatuur door een geïntegreerde ruimtevoeler worden beheerd. Met draaischakelaars wordt een 

uniek busadres ingesteld en wordt de indeling bij het cv-circuit tot stand gebracht. 

Daarenboven heeft de afstandsbediening de mogelijkheid speciale parameters voor het welbepaalde cv-

circuit (tijdprogramma, stookcurve, verlagingstemperatuur, vakantieprogramma, partytoets/eenmalige 

warmwaterbereiding) in te stellen en op te vragen. Het gebruik van de afstandsbediening stemt overeen met 

die van de calorMATIC 630. 

 

 

3.7.1 VR 55 wandmontagesokkel voor regelapparaat 
Als toebehoren is een wandmontagesokkel verkrijgbaar waarmee de regeleenheid als afstandsbediening, 

dus onafhankelijk van de installatieplaats van de centrale wandmontagesokkel, met de ProE-contactstrips, 

kan worden ingezet. De communicatie gebeurt via de e-bus. Bij het toebehoren is een afschermelement, dat 

in de plaats van de regeleenheid in de centrale wandmontagesokkel kan worden gestoken, inbegrepen. 

 

 

 

 

 

 

 



4 Functiebeschrijving  
 
4.1 Bediening 
Alle instellingen die in het systeem vereist zijn, worden op de calorMATIC 630 doorgevoerd. De 

basisregeling is met een grafische display uitgerust. Voor de bediening worden gewone tekstmeldingen 

gebruikt. 

De totale programmering van het regelsysteem gebeurt via twee instellers. 

 

 
 

De regeling heeft afhankelijk van de keuze verschillende displaymeldingen (gebruikersniveau, speciale 

functies, installatieparameters enz.). 

Door draaien en klikken op de insteller   en   komt men bij een menu terecht waar voor de gebruiker en 

de vakman relevante instellingen zoals bijv. verwarmingstijden, verlagingstemperatuur en andere 

parameters toegankelijk zijn. Om de menu’s sneller te kunnen vinden, zijn ze bij de programmering 

bovenaan rechts in de display met cijfers aangeduid. 

 

 

Gebruikersniveau 

Aan insteller      draaien voor de menukeuze 

Op insteller       drukken voor de keuze van de te veranderen parameter 

Aan insteller       draaien voor het wijzigen van de gekozen parameter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Basismelding 
 

 
De basismelding geeft naast de datum, het uur, de buitentemperatuur, en bij aangesloten afstandsbediening 

met ruimtevoeler (toebehoren), de kamertemperatuur, de actieve bedrijfsmodus en de aan het cv-circuit 

toegekende kamertemperatuur weer. 

Voor alle cv-circuits staan de bedrijfsmodi “Verwarmen, Verlagen, Auto, Eco en Uit” ter beschikking.  

 

Auto  
Alterneert volgens het opgegeven tijdprogramma tussen de bedrijfsmodi Verwarmen en Verlagen.  

 

Eco  
Alterneert volgens het opgegeven tijdprogramma tussen de bedrijfsmodi Verwarmen en Uit. Wanneer de 

vorstbeveiligingsfunctie (afhankelijk van de buitentemperatuur) niet is geactiveerd, wordt het cv-circuit in de 

verlagingstijd uitgeschakeld. 

 

Verwarmen 
Het cv-circuit werkt onafhankelijk van het opgegeven tijdprogramma op de gewenste kamertemperatuur 

Dag.  

 

Verlagen 
Het cv-circuit werkt onafhankelijk van het opgegeven tijdprogramma op de gewenste kamertemperatuur 

Nacht. 

 

Uit 
Het cv-circuit is uitgeschakeld indien de vorstbeveiligingsfunctie (afhankelijk van de buitentemperatuur) niet 

is geactiveerd.  

 

 



Voor aangesloten warmwaterboilers en het circulatiecircuit staan de bedrijfsmodi “Auto, Aan en Uit” ter 

beschikking:  

 

Auto  
De boilerverwarming of de vrijgave voor de circulatiepomp wordt volgens het opgegeven tijdprogramma 

uitgevoerd.  

 

Aan 
De boilerverwarming is permanent vrijgegeven, d.w.z. dat de boiler indien nodig onmiddellijk wordt 

verwarmd. De circulatiepomp is permanent in werking. 

 

Uit 
De boiler wordt niet verwarmd, de circulatiepomp is buiten werking. Enkel als de boilertemperatuur onder de 

10°C daalt, wordt de boiler tot 15°C verwarmd als beveiliging tegen vorst. 

 

 

Een andere verstelbare parameter is de kamertemperatuur die ook voor elk cv-circuit afzonderlijk kan 

worden ingesteld. De gewenste kamertemperatuur wordt gebruikt voor de berekening van de stookcurve. 

Wordt de kamertemperatuur verhoogd, dan verschuift de ingestelde stookcurve parallel aan een 45°-as en 

bijgevolg de door de regeling te regelen aanvoertemperatuur. 

 

 

Basisgegevens 

Basisgegevens               S 1 

Taal                    > Duits 
Datum                14.01.03 
Weekdag  Ma 
Tijdbepaling  16:34  

Taal kiezen 

 

   

 

    

    

 

In de display “Basisgegevens“ kunnen de displaytaal (Duits, Frans, Italiaans), de datum, de weekdag en, 

indien geen DCF-radiotijdontvangst mogelijk is, het uur worden ingesteld. Deze instellingen zijn beschikbaar 

op alle aangesloten systeemcomponenten. 

 

 

Tijdprogramma 



HK 1                                     S 3 

Tijdprogramma’s 

 > Ma - Vrij  

1 08:00 - 14:00   
2 16:00 - 22:00  
3 -  
 

> Weekdag / Blok kiezen  

 

 

 

In de display “Tijdprogramma“ worden de verwarmingstijden per cv-circuit ingesteld. Per dag of blok kunnen 

tot drie verwarmingstijden worden ingesteld. De regeling gebeurt op de ingestelde stookcurve en de 

ingestelde kamertemperatuur. 

De cv-circuits hebben het volgende fabrieksingestelde standaardbasisprogramma:  

Ma - Vrij. 6:00 – 22:00 uur  

Za. 7:30 – 23:30 uur  

Zo. 7:30 – 22:00 uur  

Kortste schakelafstand 10 minuten 

 

 

Dezelfde instelling geldt ook voor het boilercircuit en het circulatiepompcircuit.  

 

Circulatiepomp 
De aansturing van de circulatiepomp met autonoom tijdprogramma is vereist om bij de 

warmwatervoorziening te garanderen dat op de aftappunten warm water ter beschikking is (afgestemd op de 

behoefte).  

 

 

Opmerking:  

Bij de aansluiting van een circulatiepomp op een mengcircuit geconfigureerd als boilercircuit loopt de 

circulatiepomp altijd parallel met de vrijgegeven boilerverwarmingstijden. 

 

 

Eenmalige circulatiepomplooptijd 
Bij deze functie kan de circulatiepomp onafhankelijk van de ingestelde vrijgavetijden eenmalig worden 

vrijgegeven (eenmalige vraag, eigen schakelingang). De start van de functie gebeurt door een drukknop met 

relais die bijv. met de badkamerverlichting of de badkamerventilator kan zijn verbonden. Wanneer het 

signaal stopt, is er nog een naloop van de circulatiepomp van 5 min. 

 



Opmerking: de functie werkt enkel op het eerste boilercircuit en niet op boilercircuits die door 

geconfigureerde mengcircuits worden gevormd.  

 

Vakantieprogramma 

Vakantie programmeren          S 4  

Voor het volledige systeem 

Periodes:  

1 > 23.07.03 - 12.08.03  
2 15.10.03 - 27.10.03  
Insteltemperatuur                 15°C 

> Startdag instellen  

Instelbereik Fabrieksinstelling 

5°C - 30°C 15°C 

 
   

 

Voor de regeling en alle daarop aangesloten systeemcomponenten is het mogelijk twee vakantieperiodes in 

real time te programmeren. Bijkomend kan hier de gewenste verlagingstemperatuur onafhankelijk worden 

ingesteld. Na afloop van de vakantieperiode keert de regeling automatisch terug naar de voordien gekozen 

bedrijfsmodus. Bij de instelling via de calorMATIC 630 wordt ook het met de afstandsbediening 

aangestuurde cv-circuit ingesteld. De activering van het vakantieprogramma is enkel in de bedrijfsmodi Auto 

en Eco mogelijk. Aangesloten boilercircuits, circulatiepompcircuits en vaste waarde-regelingen gaan tijdens 

het vakantieprogramma automatisch in de bedrijfsmodus UIT. Is een afstandsbediening aangesloten, dan 

kan voor dit circuit een afzonderlijk vakantieprogramma worden gekozen. 

 

 

Parameters cv-circuit 
 

HK 1                        S 5 

Parameters  

Verlagingstemperatuur    > 15°C  

Stookcurve  1,2 

> Kamertemperatuur kiezen 

Instelbereik Fabrieksinstelling 

5°C - 30°C 15°C 

0,2 – 4,0 1,2 

 

       

 

 

In de display “Parameters“ van het cv-circuit kunnen de parameters verlagingstemperatuur en stookcurve 

worden ingesteld.  

De verlagingstemperatuur is voor elk cv-circuit afzonderlijk instelbaar. 

 



 

Boilertemperatuur 

Warm water                          S 5 

Parameters 

Boilertemperatuur            > 45°C 

> Temperatuur kiezen  

Instelbereik Fabrieksinstelling 

40°C - 70°C   60°C 

 

 

Werd een cv-circuit als boilercircuit geconfigureerd (enkel instelbaar met code van de installateur), dan 

verschijnt op de display voor dit cv-circuit de parameter boilertemperatuur. Hier kan de gewenste 

boilertemperatuur worden ingesteld.  

 

Boilerverwarming 
De functie wordt ingeschakeld wanneer de daling van de boilertemperatuur tijdens de geprogrammeerde 

opwarmtijd groter is dan 5K. Bij het bereiken van de ingestelde boilertemperatuur wordt de functie 

uitgeschakeld. De boilertemperatuur komt op dat moment overeen met de uitschakeltemperatuur voor de 

boilerverwarming. 

De aansluiting (bijv. voor de temperatuur van het zwembad met eigen sturing) van het schakelcontact op de 

boilervoeleringang is ook mogelijk. De boilervoeler is niet op de foutmelder aangesloten (hier wordt gebruikt 

gemaakt van de foutmelding bij kortsluiting of defect van de voeler). Start bij gesloten contact, einde bij 

geopend contact. 

Het signaal voor de boilerverwarming kan door de calorMATIC 630 op twee verschillende manieren aan de 

ketel worden doorgegeven. 

 

Klem C1/C2:  
Voor de boilerverwarming altijd gesloten, nodig voor wandverwarmingstoestellen die een warmtevraag 

krijgen voor de boilerverwarming met C1/C2-stekkers (bijv. TEC I-toestellen). Er moet worden gelet op de 

aanvoertemperatuurinstelling op het verwarmingstoestel. 

 

Klem 7-8-9 - tweewegcommunicatie  
Voor de boilerverwarming wordt een digitaal signaal op de klemmen 7-8-9 gemoduleerd. Dat betekent dat 

zowel de informatie boilerverwarming als de insteltemperatuur voor de warmtebron (op dit ogenblik op 80°C 

ingesteld) digitaal worden overgedragen. Alle wandtoestellen met “TEC II-Elektronica“ zijn geschikt voor het 

bidirectionele signaal.  

 

 
 
 



 
Tekst 

Namen                                 S 6 

Veranderen 

HK 1                           > Pachner 
MK 1                   Lützow 
MK 2                   Sucker 
MK3                            MK 3: 

> kiezen  

    

 

Aan elk cv-circuit kan een naam worden toegekend. Daartoe staan per cv-circuit max. 10 letters ter 

beschikking. De gekozen aanduidingen worden automatisch overgenomen en in de respectieve 

displaymeldingen weergegeven. 

 

Code installateur 

 

Code installateur                       S 7  

vrijgegeven 

Codenummer:  
          > 0 0 0 0 

 Standaardcode: 
             1 0 0 0  

> cijfers instellen  

Instelbereik Fabrieksinstelling 

  

0 - 9 1000 

 

 

  

       

 

In de display “Code installateur “ is de invoer van de code voor de installateur voorzien. Aangezien de 

instellingen voorbehouden zijn aan de vakman, is dit niveau met een toegangscode tegen onopzettelijk 

verstellen beveiligd. Wordt geen vrijgave door de invoer van de code gegeven, dan kunnen de ingestelde 

waarden met een druk op de toets   worden opgevraagd, maar niet worden veranderd. Dit niveau wordt 

gekenmerkt door een C vóór het cijfer van de displayaanduiding. 

Het programma wordt na de juiste invoer van de code gedurende 60 min. vrijgegeven. Het programma 

wordt toegankelijk door de rechterinsteller zo lang te draaien tot het menu “Code installateur vrijgeven“ 

wordt bereikt. 

 

 

 

 



Opmerking:  

In het geval de code niet meer beschikbaar is, kan door het gelijktijdig drukken op de insteller  en   

gedurende tenminste 5 s op de regeling de fabrieksinstelling worden teruggezet. 

Opgelet: noteer vooraf de specifieke parameters van de installatie. 
 

 

Wordt de calorMATIC 630 via de vrnetDIALOG ingesteld, dan is de toegang tot het gecodeerde niveau 

zonder invoer van de code mogelijk.  

 

Speciale functies 
 

Vrij 17.03.03 14:33              -15°C 

Kamertemperatuur               21°C 

 

 

Besparen actief tot         > 18:30 

 

Eindtijd kiezen  

       

   

Vrij 16.06.03 17:45 °C 

Kamertemperatuur               21°C 

 

 

Party geactiveerd 

 

   

 

Vrij 16.06.03 17:45 °C 

Kamertemperatuur               21°C 

 

Eenmalige boilerverwarming 
activeren 

 

 

 

 

 



 

De keuze van de speciale functies is mogelijk vanuit de basismelding. Om een van de functies te activeren, 

moet ze enkel worden geselecteerd. De volgende speciale functies kunnen door de eindgebruiker worden 

gekozen:  

• Spaarfunctie: 1 x op insteller     drukken  

Regelen van de aanvoertemperatuur op verlagingstemperatuur tot de ingestelde tijd (via de insteller).  

• Partyfunctie: 2 x op insteller      drukken.  

Eenmalig opheffen van de nachtverlaging tot de volgende verwarmingsperiode.  

• Eenmalige boilerverwarming: 3 x op insteller        drukken  

 

Eenmalige opwarming van de boiler onafhankelijk van het ingestelde tijdprogramma voor de 

boilertemperatuur.  

Bij uitschakeling van de functie (tijd is bereikt) geeft de display automatisch terug de basismelding weer. 

Door nogmaals op de insteller    te drukken, wordt teruggekeerd naar de ingestelde programma’s in de 

basismelding en op de regeling.  

 

Servicefuncties  
 

Vrij 16.06.03 17:45 °C          - 15°C 

Kamertemperatuur               21°C 

 

Schoorsteenvegerfunctie 

activeren 

Warmtebron                        > 1  
 

>Warmtebron kiezen 

 
 

(keuze vakman)  

Keuze vanuit elk menu mogelijk 

• Insteller     en      gelijktijdig 1 x drukken  

Schoorsteenvegerfunctie 

 

Uiterlijk na 20 min. wordt het programma automatisch gereset, of uitgeschakeld bij het bereiken van de 

maximale aanvoertemperatuur.  

• Insteller    en     gelijktijdig 5 s ingedrukt houden: leidt tot de reset naar de fabrieksinstelling. Dan volgt 

de vraag wat moet worden veranderd, zoals: deactiveren, tijdprogramma’s of alles. 

 

Handmatige modus:  



Insteller      en      tweemaal drukken. De mengcircuits blijven in de actuele stand, alle pompen en alle 

warmtebronnen worden aangestuurd. Door meervoudig, gelijktijdig drukken op de instellers     en   

wordt de handmatige modus beëindigd. Er vindt geen automatisch reset plaats.  

 

 

Werking van de cv-circuits, algemeen:  
De schoorsteenvegermodus zorgt voor warmteafvoer tijdens de meting omdat hij cv-circuits activeert 

onafhankelijk van de stookcurve (ook in verlagingstijden, bedrijfsmodus “Uit“ of in de op de behoefte 

afgestemde nachtverlaging). 

Eerst wordt het cv-circuit met de hoogst ingestelde maximale aanvoertemperatuur geactiveerd. Wordt 

tijdens de schoorsteenvegermodus op de collectorvoeler de temperatuur “Maximumtemperatuur ketel – 10 

K“ overschreden, dan wordt nog een bijkomend cv-circuit geactiveerd (selectiecriterium: hoogste maximale 

aanvoertemperatuur). 

 

• Regeling van de verwarmingstoestellen met één elektronische print  

Tijdens de schoorsteenvegermodus worden alle verwarmingstoestellen door de regeling uitgeschakeld. De 

activering moet op het te meten verwarmingstoestel gebeuren via de daar beschikbare toetsencombinatie 

(daardoor wordt gegarandeerd dat het verwarmingstoestel met vast ingesteld vermogen wordt aangedreven 

en niet gemoduleerd). 

 

• Regeling van de schakelende ketels  

Met de activering van de schoorsteenvegermodus wordt de eerste ketel ingeschakeld (alle andere worden 

uitgeschakeld). Via de calorMATIC 630 worden na elkaar alle volgende ketels voor de meting afzonderlijk 

handmatig ingeschakeld (telkens met ingesteld vermogen, bij 2-trapsketels worden beide trappen 

geactiveerd).  

 

Vakman – niveau 
 

Code             C 1  

veranderen 

Nieuw codenummer:  
        > 0 0 0 0 

 Afbreken                             Neen 
Overnemen                          Neen 

> cijfers instellen  

Instelbereik Fabrieksinstelling 

  

0 - 9 1000 

 

  

     

   

   

 



 
 
Parameters brandercircuit  
 

HK 1                        C 2  
Parameters 

Type:  
Brandercircuit 
Verlagingstemperatuur                   >15°C 

Stookcurve                      0,90  
uitschakelgrens                      20°C 
Minimumtemperatuur                     15°C 
Maximumtemperatuur                     75°C 
Max. voorverwarming                     0 u 
Binnencompensatie                     geen 
Afstandsbediening                     ja  
GEWENSTE aanvoertemperatuur  55°C 
ACTUELE aanvoertemperatuur      45°C 
Pompstatus                       Aan 
 

> verlagingstemperatuur kiezen  

Instelbereik Fabrieksinstelling 

  

5°C – 30 °C 15°C 

0,2 - 4   1,2 

5°C – 50 °C 22°C 

15°C – 90 °C 15°C 

15°C – 90 °C 90°C 

0 u – 5 u   0 u 

geen, compensatie geen 

ja / neen neen 

 

  

      

      

     

    

 

Verlagingstemperatuur 
De verlagingstemperatuur is voor elk cv-circuit afzonderlijk instelbaar.  

 

Stookcurve 
De instelling gebeurt voor elk cv-circuit afzonderlijk. De stookcurve kan volgens de volgende 

benaderingsformule voldoende nauwkeurig worden ingesteld. 

S: = ..V / ..A  

Voorbeeld: configuratietemperatuur aanvoer 75 °C, buitentemperatuur  

–10 °C. S = 55 K / 30 K -> S = 1,8  

 

Oplossing in het bereik 0,2 ...1,0: -> 0,05  

Oplossing in het bereik 1,0 ...4,0: -> 0,1  

 



 
 

Uitschakelgrens buitentemperatuur  
Deze functie blokkeert het respectieve cv-circuit zodra de buitentemperatuur hoger is dan de 

uitschakelgrens van de buitentemperatuur (automatische zomeruitschakeling). Daarbij wordt de respectieve 

cv-pomp uitgeschakeld, het mengcircuit geactiveerd en de aanvoertemperatuur van dit circuit op 0 gezet. 

Daalt de verlagingstemperatuur onder de uitschakelgrens – 1K, dan wordt het cv-circuit weer vrijgegeven.  

De uitschakelgrens is voor elk cv-circuit afzonderlijk instelbaar.  

 

 

 

 

Maximale voorverwarming 
Met deze functie wordt de activering van de afzonderlijke cv-circuits vóór de tijdelijk geprogrammeerde 

verwarmingsperiode mogelijk gemaakt. Doel is bij het begin van de verwarmingsperiode reeds de 

dagtemperatuur te bereiken. Het begin van de verwarming wordt vastgelegd afhankelijk van de 

buitentemperatuur en de ingestelde tijd van de maximale voorverwarming. 

 
 

Voorbeeld: ingestelde maximale voorverwarming 5 u, actuele buitentemperatuur 0°C, berekende 

voorverwarmingstijd 2,5 u.  

Zodra de voorverwarming is gestart, wordt ze pas bij het begin van de verwarmingsperiode uitgeschakeld 

(geen uitschakeling wanneer de buitentemperatuur ondertussen stijgt). De functie wordt nu voor de eerste 

verwarmingsperiode van de dag doorgevoerd.  



 

Binnencompensatie 
Het gebruik van de kamervoeler in de afstandsbedieningen of in de calorMATIC 630 is voor elk cv-circuit in 

te stellen:wel of geen compensatie 

 

De binnencompensatie zorgt ervoor dat bij de aanvoertemperatuurberekening rekening wordt gehouden met 

de actuele kamertemperatuur in een referentiekamer. Bij geactiveerde functie wordt de kamervoeler van de 

toegewezen afstandsbediening gebruikt. In het geval geen afstandsbediening beschikbaar is, kan de 

kamervoeler van de calorMATIC 630 worden gebruikt. 

 

 
Parameters vaste waarde  
 

HK 2- max HK 15                                        C 2 

Parameters   

Type:            Vaste waarde  
Vaste waarde dag                              >65°C 

Vaste waarde nacht                                65°C 
Uitschakelgrens Verlagingstemperatuur  20°C 

GEWENSTE aanvoertemperatuur                65°C 
ACTUELE aanvoertemperatuur                   45°C 
Pompstatus                                 Aan 

 
 
 
 
 

Mengstatus                                 Open 

 > aanvoertemperatuur kiezen  

Instelbereik Fabrieksinstelling 

  

5°C – 90 °C 65°C 

5°C – 90 °C 65°C 

5°C – 50 °C 22°C 

 
 

Vaste waarde-regeling 
Deze functie is nodig voor speciale toepassingen zoals o.a. heteluchtverwarming, plafondventilatoren.  

Bij deze regeling wordt een vaste aanvoertemperatuur, onafhankelijk van de kamertemperatuur en 

buitentemperatuur, ingesteld.  

Bij dit regelingstype zijn alle bedrijfsmodi instelbaar. De op de behoefte afgestemde 

verwarmingsuitschakeling werkt eveneens zo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parameters mengcircuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     

      

       

       

       

       

      

   

    

HK 2- max HK 15                                        C 2 

Parameters   

Type:  
Mengcircuit 
Verlagingstemperatuur                                >15°C 

Stookcurve                                  0,90 
Uitschakelgrens Verlagingstemperatuur   20°C 

Pompblokkeertijd                                 0 min 

Minimumtemperatuur                                 15°C 
Maximumtemperatuur                                 75°C 
Max. voorverwarming                                    0 u 
Binnencompensatie                                 geen 
Afstandsbediening                                 ja  
Gewenste aanvoertemperatuur                    55°C 
Actuele aanvoertemp.                                  45°C 
Pompstatus                                 Aan  
Mengstatus                                 Open 

> verlagingstemperatuur kiezen  

Instelbereik Fabrieksinstelling 

  

5°C – 30 °C   15°C 

0,2 - 4    1,2 

5°C – 50 °C 22°C 

0 – 30 min 0 min 

15°C – 90 °C 15°C 

15°C – 90 °C 75°C 

0 u – 5 u   0 u 

geen, binnencompensatie geen 

   

 

Pompblokkeertijd 
Voor de besparing van elektrische energie kan de cv-circuitpomp aan de hand van vastgelegde criteria 

gedurende een configureerbare tijd worden uitgeschakeld.  

Als criterium voor “Er is aan de energiebehoefte van het cv-circuit voldaan“ wordt de actuele 

aanvoertemperatuur met de gewenste aanvoertemperatuur van het cv-circuit vergeleken. 

Alle 15 min. wordt de volgende vergelijking gemaakt:  

.aanvoer_werkelijk >= .aanvoer_gewenst – 2K  

Werd 3x na elkaar aan het criterium voldaan, dan wordt de pomp gedurende de ingestelde pompblokkeertijd 

uitgeschakeld. De mengklep blijft tijdens deze periode in de actuele positie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Aansturing van de mengcircuits 
De regeling van de mengcircuits wordt door de volgende algemene voorwaarden bepaald.  

 

 

 Waarde Beschrijving 

…NUL   ± 0,5 K    

In het “nulbereik”, ± 0,5 K, wordt het mengcircuit 

niet aangestuurd (ED = 0%). Leidt tot de 

verlaging van de looptijden en bijgevolg tot 

energiebesparing en beperking van de slijtage 

van het mengcircuit 

tDuur 20 s  Constante tijdsturing van het mengcircuit 

tminInschakelduur 1 s   Minimumwaarde voor de inschakelduur. 

Waarden kleiner dan 1 s worden niet geklokt. 

Om sneller op veranderingen te kunnen 

reageren, wordt de inschakelduur voor het 

mengcircuit in secondenafstanden berekend. 

Proportioneel bereik 

 

12 K   Proportioneel bereik van het mengcircuit 

Niet instelbaar. Vaste waarde. 

 

  

   

Warmwatercircuits  
Werd een mengcircuit als boilercircuit geconfigureerd, dan wordt de bijhorende vertrekwatervoeleringang de 

boilervoeleringang, de pomp mengcircuit de laadpomp, de uitgang mengkraan “open” de pomp 

omloopcircuit.  

De boilertemperatuur en de overige instellingen worden in het menu ingesteld. Het bijhorende 

mengcircuittijdprogramma wordt het boilerlaad-vrijgave-tijdprogramma. Een aangesloten circulatiepomp 

loopt parallel met de vrijgegeven opwarmtijden (afwijkende vrijgavetijden van de circulatiepomp wijzen erop 

dat voor de circulatiepomp een eigen schakeluur werd ingesteld). 

 

Aanvoertemperatuur vast op 80°C 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Informatie boilerlading 
 
Enkel melding 

HK 2- max HK 15            C 2  

Informatie 

Type: boilercircuit  
GEWENSTE boilertemp.         56°C 
Laadpompstatus          Uit 

 

Enkel melding 

Warm water           C 3  

Informatie 

ACTUELE boilertemp.          56°C 
Laadpompstatus          Uit 
Circulatiepomp          Uit 

   

 

Parameters boilercircuit  
 

Boilercircuit                         C4         

Parameters   

 

Laadpompnaloop           3 Min  
Bescherming tegen legionella         Uit         
Parallele opwarming                         Uit 

> kiezen  

Instelbereik Fabrieksinstelling 

  

3 – 9 minuten 3 minuten 

Uit / Aan   Uit 

Uit / Aan Uit 

  

 

      

 

Boilerlaadpompnaloop 
Na het uitschakelen van de cv-ketel bij beëindiging van de boileropwarming start de boilerlaadpompnaloop. 

Gedurende deze tijd krijgt/krijgen de warmtebron/nen, die de boilerverwarming heeft/hebben uitgevoerd, 

geen temperatuurvraag. Alle andere functies (aansturing laadpomp/UV) blijven tijdens deze periode actief. 

Deze functie dient ertoe de voor de boileropwarming vereiste hoge aanvoertemperatuur zoveel mogelijk aan 

de boiler af te geven vooraleer de cv-circuits, en in het bijzonder het brandercircuit, opnieuw worden 

vrijgegeven. 

 

 

 
 



 
Bescherming tegen legionella 
Bij geactiveerde functie worden één keer per week (woensdag, 1 uur vóór het begin van de eerste 

verwarmingsperiode van de boilerlaadvrijgave) de boiler en de aangesloten warmwaterleidingen op een 

temperatuur van 70°C gebracht. Hiertoe wordt de boilertemperatuur tot 68/70°C (2K-hysterese) verhoogd en 

de circulatiepomp ingeschakeld. De functie wordt uitgeschakeld wanneer de boilervoeler gedurende een 

periode van > 30 minuten een temperatuur van >= 68°C vaststelt, of na afloop van een periode van 90 min 

(om te vermijden dat deze functie bij gelijktijdig aftappen „blijft hangen“). 

Basisinstelling: geen bescherming tegen legionella (wegens verbrandingsgevaar) 

De bescherming tegen legionella wordt voor alle boilerlaadcircuits samen geactiveerd.  

 

Parallelle boileropwarming 
Bij “parallelle opwarming“ Aan worden alle verwarmingstoestellen voor de opwarming van de boiler gebruikt. 

Tijdens de boileropwarming worden de mengcircuits bediend; de brandercircuitpomp wordt uitgeschakeld. 

Vermijden van te hoge aanvoertemperaturen voor het cv-circuit.  

Bij “parallelle opwarming“ Uit wordt gebruik gemaakt van de boilervoorrangsschakeling. 

Voor de opwarming van de boiler worden alle verwarmingstoestellen gebruikt. Tijdens de boileropwarming 

worden alle andere warmtebronnen geblokkeerd. 

 

Boilervorstbeveiliging 
De functie start bij een daling onder de actuele boilertemperatuur van 10°C. De boiler wordt opgewarmd tot 

15°C, ook in de bedrijfsmodi “Uit“ en “Auto“ met blokkering. Werkt niet wanneer een contact op de 

boilervoeleringang is geschakeld (R 0 . – R 8).  

 

Boilerlaadpompblokkering 
Om een volledige boilerafkoeling te vermijden, slaat de laadpomp pas aan wanneer de temperatuur aan de 

ketelvoeler hoger is dan de actuele boilertemperatuur. 

De functie wordt actief bij boilervoorrangsschakeling en boilerparallelopwarming met beschikbare 

collectorvoeler en laadpomp achter de hydraulische evenwichtsfles.  

De functie wordt automatisch geactiveerd (geen instelparameters)  

 

Opmerking:  

Bij scheidingsschakeling met ketelvoeler in het boilerlaadcircuit (enkel bij schakelende ketels) gebeurt de 

schakeling van de laadpomp zonder vertraging.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Parameters volledige systeem  
 

Volledige systeem            C 7  

Parameters    Instelbereik Fabrieksinstelling 

15 – 120 minuten 15 minuten Max. uitschakeltijd                            15 min 

Vorstbeveiligingsvertraging               >12 u 

Temperatuurverhoging                    0 K  

0 – 12 u 0 u 

0 – 15 K   0 K 

> vertragingsduur instellen  

 

 

      

 

 

Maximale tijd keteluitschakeling voor nachtverlaging 
Voor de besparing van verwarmingsenergie wordt vóór het begin van de verlagingsfase van het laatste 

actieve cv-circuit geen warmtevraag meer aan het cv-toestel gedaan.  

Daartoe herroept elke warmtebron zijn temperatuurvraag op het door hem vastgestelde tijdpunt; de cv-pomp 

en de mengregeling blijven echter nog tot het begin van de verlagingsfase geactiveerd. De in te stellen tijd 

vormt de door de klant gewenste maximale differentiaaltijd. 

 
 

Vorstbeveiligingsvertraging 
Voor de bedrijfsmodus “ECO“ geldt:  

om een onnodige verwarming op grond van de vorstbeveiligingsfunctie onmiddellijk na de overgang tot de 

verlagingsfase te vermijden, kan de vorstbeveiliging met de instelbare vorstbeveiligingsvertragingstijd 

worden vertraagd.  

Activering van de vorstbeveiliging in de bedrijfsmodi “Uit“ of “Eco – Uit“ bij een daling van de 

buitentemperatuur onder +4°C. 

De vorstbeveiligingsmodus wordt bij overschrijding van de buitentemperatuur van 5°C weer verlaten. 

 

 

 



 
Temperatuurverhoging 
De functie temperatuurverhoging biedt de volgende voordelen:  

a) Compensatie van warmteverliezen op weg van de warmtebron naar de installatie en bij 

systeemscheiding.  

b) Sneller bereiken van de aanvoertemperatuur bij mengcircuits met vaste bijmenging bij verwarming ’s 

morgens. 

(de mengtemperatuur kan niet worden bereikt omdat de vaste bijmenging de mengcircuittemperatuur te 

sterk verlaagt)  

c) Om voor het mengcircuit een stabielere regeling mogelijk te maken (opdat enkel in uitzonderlijke gevallen 

de “open“-aanslag wordt in werking gesteld).  

Om dit te bereiken kan voor alle mengcircuits samen een keteltemperatuurverhoging worden ingesteld. 

Deze verhoogt de actuele keteltemperatuur met de ingestelde waarde. Bij het directe circuit kan geen 

aanvoertemperatuurverhoging worden doorgevoerd.  

 

Parameters warmtebron  

Warmtebron                                      C 8 

Parameters   Instelbereik Fabrieksinstelling 
Ketelschakelhysterese           > 8 K  

Maximumtemperatuur            90°C  
Minimumtemperatuur            30°C 
Startvermogen boiler                             1 

4 – 12 K   8 K 

60°C - 90°C 90°C 

15°C - 65°C   15°C 

1 - 12   1 
> hysterese kiezen 

 

 

        

Schakelhysterese 
In verbinding met schakelende ketels en cascades (modulerend en schakelend) worden de warmtebronnen 

door middel van een schakelhysterese in- of uitgeschakeld:  

inschakeltemperatuur 1/3 van de hysterese onder gewenste installatietemperatuur,  

uitschakeltemperatuur 2/3 van de hysterese boven de gewenste installatietemperatuur. 

 

Maximumtemperatuur ketel 
De begrenzing van de maximumtemperatuur van de ketel dient tot de bescherming van de ketel tegen bijv. 

onnodig uitschakelen bij storingen (in werking zetten van de STB), en wordt ingesteld volgens de 

installatievoorwaarden. 

  

Opmerking:  

Let erop dat er instellingen kunnen bepaald zijn die voorrang hebben op die van de warmtebron.  

 

 



 

Minimumtemperatuur ketel 
De minimumtemperatuur van de ketel dient tot de bescherming van de ketel tegen bijv. corrosie wanneer de 

ketel door hoge watervolumes continu in het condensatiebereik wordt aangedreven.  

 

Startvermogen boiler 
Doel van deze functie is een snelle beschikbaarstelling van het boilerlaadvermogen. Daarvoor kan het 

aantal keteltrappen of warmtebronnen worden vastgelegd waarmee de boilerverwarming wordt gestart. 

Daarbij moet op het afnamevermogen van de boiler worden gelet om te vermijden dat de warmtebron 

onnodig gaat pendelen. 

Basisinstelling: 1 warmtebron of eerste trap 

 

Parameters cascade  

Warmtebron                                      C 8 

cascadeparameters   
Instelbereik Fabrieksinstelling 

Inschakelvertraging           >5min 

Uitschakelvertraging            5 min 

Ketelvolgordeomkeer             Uit 

4 – 12 K   8 K 

60°C - 90°C 90°C 

15°C - 65°C   15°C 
> vertraging instellen  1 - 12   1 
   

 

 

 

 

Inschakelvertragingstijd 
Wachttijd na inschakeling van de voorgaande cascade-/keteltrap tot de inschakeling van de volgende trap. 

Volgende trap wordt pas ingeschakeld wanneer de actuele installatietemperatuur na afloop van deze tijd 

nog niet is bereikt of een lagere waarde werd opgetekend. 

 

Uitschakelvertragingstijd 
Na afloop van de uitschakelvertragingstijd wordt de volgende uit te schakelen trap pas uitgeschakeld 

wanneer de uitschakeltemperatuur nog altijd wordt overschreden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ketelvolgordeomkeer 
Doel van de ketelvolgordeomkeer is een gelijkmatige gebruiksduur van alle ketels.  

Daarvoor zijn er twee inschakelmodellen:  

a) 1-2-3-4-5-6-7-8  

b) 8-7-6-5-4-3-2-1  

Een wissel van de ketelvolgorde wordt uitgevoerd wanneer:  

a) De ketelvolgordeomkeer in het menu is vrijgegeven.  

b) Het verschil in de aansturingsduur (looptijd) tussen de eerste en de laatste ketel > 100 uur 

(omkeerwisselduur = 100 uur, vaste waarde). 

 

Opmerking:  

Bij hydraulische schema’s met scheidingsschakeling is geen ketelvolgordeomkeer mogelijk.  

Bij verschillende soorten warmtebronnen is een ketelvolgordeomkeer niet zinvol.  

Basisinstelling: geen ketelvolgordeomkeer, inschakelvolgorde a).  

 

Opmerking:  

Een combinatie van atmosferische en condenserende verwarmingstoestellen in cascade is mogelijk.  

Een combinatie van schakelende en modulerende verwarmingstoestellen is niet mogelijk. 

Een combinatie van verwarmingstoestellen met verschillende vermogens is mogelijk (daardoor kunnen 

verschillende doorstroomhoeveelheden in de verwarmingstoestellen worden ingesteld). 

Elk toestel moet zijn eigen doorstroming verzekeren, d.w.z. dat de door het toestel aangestuurde pomp 

actief is wanneer het toestel wordt aangestuurd.  

Bij niet-actief toestel moet ervoor worden gezorgd dat er geen doorstroming is.  

 

Opmerking:  

Bij een cascade-installatie moet de volgende instelling op alle aangesloten verwarmingstoestellen worden 

doorgevoerd:  

- de maximale branderblokkeertijd - diagnosepunt d.2 op de verwarmingstoestellen - moet op 5 min. worden 

ingesteld.  

- in het geval het diagnosepunt d.14 aanwezig is (afhankelijk van het soort verwarmingstoestel), moet deze 

waarde op 5 (wat met 100% pompvermogen overeenkomt) worden ingesteld.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informatie warmtebron 
 
              Enkel melding 

Warmtebron                            C 8  

Informatie 

Installatietemperatuur             90°C  
ACTUELE collectortemp                     75°C 

> hysterese kiezen 

  

Informatie looptijden / starts 
               Enkel melding 

Warmtebron               C 8  

Branderlooptijden 

WE   uren   start  

1   12345   12345   
2   12345   12345  
3   12345   12345  
4   12345   12345  

 

Toestellooptijd / starts 
De uren en starts worden voor elke trap/elk toestel afzonderlijk geregistreerd (geen afzonderlijke registratie 

voor warm water en verwarming). Geen reset op 0, ook niet met Regeling Reset. 

 

 

7/8/9 analoog (oude toestellen):  

hier wordt enkel de aanstuurtijd van de calorMATIC 630 geregistreerd, d.w.z. dat de werkelijke bedrijfsuren 

en starts kunnen afwijken aangezien bijv. geen rekening wordt gehouden met de branderblokkeertijd. 

 

7/8/9 bidirectioneel/aansturing via eBUS:  

Hier worden de werkelijke waarden op het cv-toestel uitgelezen en weergegeven.  

 

Schakelende verwarmingstoestellen:  

Hier wordt de directe toestelaansturing geëvalueerd en berekend.  

 

 
 
 
 
 
 



 
Speciale functie teleSWITCH  
 

 

 

Speciale functies                         C 9 

teleSWITCH    Instelbereik Fabrieksinstelling 
HK 1                                 >verlagen 

HK2                                                  verlagen 

      

 

Telefooningang voor afstandsbediening 
Ingang voor de aansluiting van een potentiaalvrij contact. Bij actief contact alterneert de bedrijfsmodus van 

de laadpomp-pompomloopcircuit naar de vooraf ingestelde bedrijfsmodus, onafhankelijk van de zojuist op 

de regeling ingestelde of door het tijdprogramma opgegeven bedrijfsmodus. 

Voor elk circuit is de gewenste bedrijfsmodus afzonderlijk instelbaar: 

Geen; negeert de telesw.-ingang 

Auto; schakelt in de bedrijfsmodus “Auto“ (ook voor zonne-energie) 

Eco ; schakelt in de bedrijfsmodus “Eco“ (enkel cv-circuits) 

Verwarmen of Aan bij warmwatercircuits 

Verlagen of Uit bij warmwatercircuits 

Uit ; schakelt in de vorstbeveiliging (enkel cv-circuits)  

 

 

 

 

Afwerklaagdroging 
 

 

  

 

  

 

      

   

 
 
 
 

Boiler                                           uit 
Circulatiepomp                          uit 

Geen, Aan, Uit, verlagen 

Auto, Eco  verlagen 

verlagen verlagen 

 verlagen 
> kiezen  

Speciale functies                         C 9 

Afwerklaagdroging  Instelbereik Fabrieksinstelling 
                             Dag                   Temp. 
HK2                    > 12                     45°C  

> kiezen  

  

0 - 29 0 



 
Afwerklaagdroging 
 

De afwerklaagdrogingsfunctie dient ertoe een pas aangebrachte laag overeenkomstig de voorschriften 

“droog te verwarmen“. Bij geactiveerde functie zijn alle, inclusief de door telefooncontact gekozen 

bedrijfsmodi, onderbroken. De aanvoertemperatuur van het geregelde cv-circuit wordt onafhankelijk van de 

buitentemperatuur conform de volgende tabel geregeld:  

 

Dag na start van de functie Aanvoertemperatuur voor deze dag in °c 

1 25 

2 30 

3 35 

4 40 

5 45 

6-12 45 

13 40 

14 35 

15 30 

16 25 

17-23 10 (vorstbeveiligingsfunctie, pomp in werking) 

24 30 

25 35 

26 40 

27 45 

28 35 

29 25 

 

  

 

In de display wordt de bedrijfsmodus met de actuele dag en de aanvoertemperatuur vermeld. De lopende 

dag is handmatig instelbaar. Bij activering van de functie wordt het actuele tijdstip van de start opgeslagen. 

De dagwissel gebeurt telkens exact op dit tijdstip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na net-Uit/-Aan start de afwerklaagdroging als volgt:  

 

Laatste dag vóór net Uit  Nieuwe start na net Uit – Aan met dag: 

1-15 1 

16 16 

17-23 17 

24-28 24 

29 29 

 

Systeemconfiguratie 
 

Instelbereik Fabrieksinstelling  Systeemconfiguratie                            C 10  
1 - 6   1  Aantal verwarmingstoestellen      > 2 

Verwarmingstoestellen zijn         modul  

 

 

       

   

     

De systeemconfiguratie vindt bij elke netinschakeling plaats. 

 

Aantal verwarmingstoestellen 
Ze worden meestal geconfigureerd bij de systeemconfiguratie – de instelling van de parameters is enkel in 

uitzonderlijke gevallen, bijv. bij de verwijdering van de WE uit het installatiesysteem, vereist. 

 

Aantal trappen 
Worden meestal geconfigureerd bij de systeemconfiguratie – de instelling van de parameters is enkel in die 

gevallen vereist waarbij 2-trapsbranders eentraps moeten worden aangestuurd. 

 

Verwarmingstoestel aan 
Door de interfacekeuze wordt het type warmtebron beschreven en gekozen. Werd een modulerend 

verwarmingstoestel aangesloten, dan moet de modulerende sturing (interface 7-8-9) worden gekozen. Is 

een schakelende ketel (1- of 2-traps) beschikbaar, dan moet de interface 1-2-traps worden gekozen.  

 

Scheidingsschakeling 
In de systeemconfiguratie is de parameter “Scheidingsschakeling ja/neen“ van doorslaggevend belang voor 

de correcte werking van de boilerverwarming. 

 

Boilerscheidingsschakeling = ja: wanneer een VIH-boiler direct op een warmtebron is aangesloten, en 

ook wanneer het volledige systeem door slechts één warmtebron wordt bediend.  

Verwarmingstoestellen aan               7-8-9  

Scheidingsschakeling                       neen  

1-traps/ 2-traps / modul. 1-traps 

7-8-9 / trap 1-2   7-8-9 

ja / neen   neen 

> kiezen  



 

Functie:  

- toestel werkt in de status boilerverwarming p. 20 tot p. 28  

- toestel werkt met het onder d.77 opgeslagen vermogen  

- toestel werkt met het onder d.78 opgeslagen vermogen 

- de apparaten met ingebouwde driewegkraan schakelen, in de warmwaterstand 
- bij apparaten met een interne aansluiting voor een boilerlaadpomp worden ze onmiddellijk ingeschakeld, 

en de interne verwarmingspomp wordt uitgeschakeld 

- de warmwatertemperatuurregeling in het toestel heeft geen betekenis 

 

Bijkomende instellingen voor cascades met VC-toestellen:  
- pompnalooptijd d.1 = “-„  

- branderblokkeertijd d.2 = 5 min  

- toerentalinstelwaarde d.14 = 5 (enkel VC exclusiv)  

 

Boilerscheidingsschakeling = neen: wanneer een VIH-boiler achter een hydraulische wissel is 

aangesloten.  

 

Functie:  

- toestel werkt in de status verwarmingsmodus S.0 tot S.8  

- toestel werkt met het onder d.0 opgeslagen vermogen 

- toestel werkt met de onder d.71 opgeslagen gewenste vertrekwatertemperatuur (fabrieksinstelling: 75°C), 

of met de door de VRC 630 opgegeven gewenste waarde van 80°C 

- de toestellen met ingebouwde driewegkraan blijven in de stand verwarmingsmodus 
- de verwarmingspomp in het toestel loopt tijdens de boilerverwarming 
- de boilerlaadpomp moet op de calorMATIC 630 worden aangesloten 

- de boilerlaadpomp slaat pas aan wanneer de temperatuur van de VF 1 > dan de boilertemperatuur 

(laadpompblokkering) 

- de warmwatertemperatuurregeling van het toestel heeft geen betekenis  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijkomende instellingen voor cascades met VC-toestellen:  
- de cv-temperatuurregeling moet op max. worden ingesteld 

- pompnalooptijd d.1 =“-„  

- branderblokkeertijd d.2 = 5 min  

- toerentalinstelwaarde d.14 op 5 (enkel bij VC exclusiv)  

 

 

instelbereik fabrieksinstelling Systeemconfiguratie                                C 10 
Mengcircuit / vaste waarde / Mengcircuit HK 2       Mengcircuit 

HK3           Vaste waarde 

 

 

 

Systeemconfiguratie 
Hier worden alle aangesloten cv-circuits volgens hun gebruik geconfigureerd. Door de configuratie worden 

in de displays enkel nog de waarden en parameters vermeld die voor het gekozen cv-circuittype van 

betekenis zijn.  

 

De volgende instellingen zijn mogelijk:  

- mengcircuit (vloer- of radiatorcircuit als mengcircuit), 

- vaste waarde  

- retourverhoging (bij conventionele warmtebronnen en installaties met grote watervolumes als 

bescherming tegen corrosie in de cv-ketel door langere daling onder het dauwpunt)  

- boilerlaadcircuit  
- gedeactiveerd  
(wanneer bij een mengmodule VR 60 het tweede cv-circuit niet nodig is)  

- retourverhoging  
Hierbij wordt het 3-wegmengcircuit in de retour van de ketel ingebouwd; de uitgang van de mengcircuitpomp 

blijft niet-toegewezen (ketelcircuitpomp wordt via VR 31 aangestuurd). De voeler van het mengcircuit wordt 

op de retour van de ketel aangebracht. 

Bij toepassing van een retourtemperatuuractivatie doet de installatie geen warmtevraag aan de ketel – het 

mengcircuit werkt zelfstandig. 

(Opmerking: verdere parameters zoals bedrijfsmodus enz. vallen weg; het mengcircuit moet niet speciaal in 

de adressering aan de ketel worden toegewezen). 

 

 

 

 

HK4      Retourverhoging 
HK 5       gedeactiveerd 

Retourverhoging / Mengcircuit 

Boilercircuit / gedeactiveerd Mengcircuit 

 Mengcircuit 
 



 

Servicefuncties 
 

instelbereik fabrieksinstelling Servicefunctie                                      C 11  
0 - 9  Telefoon                      > 02191183333 

Service                          25.2.2004 

 

 
  

 

Telefoon  
In de servicedisplay kan een telefoonnummer worden ingesteld dat in het geval van een storing of een 

onderhoud automatisch verschijnt op de display.  

 

Service  
Hier kan de volgende onderhoudsafspraak voor de installatie worden vermeld.  

 

Temperatuurfoutherkenning 
Met deze functie kunnen mogelijke fouten uit instellingen en/of configuratie in een cv-circuit worden 

opgespoord. Wordt de gewenste temperatuur na een welbepaalde ingestelde tijd niet bereikt, dan verschijnt 

een foutmelding voor het desbetreffende circuit.  

 

Functies 
 

 

 

Temperatuurcorrectie buitentemperatuur 
De sensorwaarde van de buitenvoeler die op de calorMATIC 630 is aangesloten, wordt met deze waarde 

verschoven. Op die manier worden externe temperatuurinvloeden gecompenseerd.  

De veranderde waarde wordt dan als berekeningsbasis voor de aanvoertemperatuurbepaling gebruikt. De 

buitentemperatuurcorrectie geldt niet voor de sensorwaarden van de buitenvoelers die op de VR 60-

modules zijn aangesloten. 

 

Temperatuurfoutherkenning  

Na                                            5 u 

Datum    1.1.2003 

0-5 u  5 u 

 
> nummer instellen    

Functies                                               C 12 instelbereik fabrieksinstelling 

  Temperatuurcorrectie 
Buitentemperatuur                             > 0,8 K - 5 K tot + 5 K   0 
ACTUELE kamertemperatuur               0 K  - 3 K tot + 3 K 0 

  > correctiewaarde kiezen  



Test  
 

Test                                                 C 14 

VRC 630 

Actoren    LP / UV1                    aan 
Sensoren            SP 1                        25°C 

 

     

 

Testmodus 
In de testmodus worden elke voeler en mengcircuit per cv-circuit afzonderlijk aangestuurd en getest.  

 

Softwareversie 
Enkel melding 

Softwareversie      C 15  

 

I/O-kaart               01          1.03 
Gebruikersinterface 01                  1.03 

 
Verdere informatie 
 

Pompblokkeerbescherming 
Om het vastlopen van een ketel-, cv-, circulatie- of laadpomp te verhinderen, wordt de desbetreffende pomp 

24 u na afloop van de laatste inschakeling gedurende ca. 20 s aangestuurd.  

 

Ondersteuning van een service-interface 
De regeling is met een vierpolige servicefiche (eBUS) (nieuwe verbindingskabel nodig) uitgerust voor de 

aansluiting op een modem of een pc. Zo is de combinatie met de vrDIALOG en de internet-

communicatiebox voor de service- en diagnoseondersteuning verzekerd.  

 

Warmtebronnen 
Het bereik van de warmtebronnen bestaat uit een bovengeschikte sturing voor warmtebronnen, een regeling 

voor verschillende soorten warmtebronnen (afzonderlijk schakelend, afzonderlijk modulerend, cascade, ...) 

en een aansturing van de warmtebron(nen) via de verschillende interfaces.  

 

 

 

 

 

 

Warmtebron                                     Uit 

> kiezen  

instelbereik fabrieksinstelling 

Alle Uit / LP 1 aan / LP 2  

VF1 / VF2 /…SP1 / SP2 ..  

1 tot 6  



Algemene werkwijze  
 

a) Temperatuurbepaling (installatietemperatuur)  
De installatietemperatuur voor de sturing van de warmtebronnen is de max. temperatuurvraag van de 

actieve cv-circuits, gecorrigeerd door de regeling (vergelijking GEWENSTE-ACTUELE) via de voeler op de 

hydraulische evenwichtsfles en eventueel afstandsbediening.  

Indien er geen collectorvoeler aangesloten is, wordt als vervangwaarde de aanvoertemperatuur van de 

eerste warmtebron genomen. Voor zover deze waarde van het cv-toestel voorhanden is (niet bij analoge 

7/8/9-interface). 

Maximale snelheidsaanpassing van de gewenste vertrekwatertemperatuur  10 K/u 

Maximaal bereik voor de gewenste vertrekwatertemperatuur    +/- 20 K  

b) Ketelpompaansturing  
Bij installaties waarbij de warmtebron(nen) over een eigen pomp beschik(t)(ken), wordt deze gelijktijdig met 

de start van de brander in werking gezet. Na uitschakelen van de warmtebron loopt de pomp nog 5 min 

(vast) na om de restenergie van de warmtebron te gebruiken.  

c) Afsluitklepaansturing  
In het geval van de huidige MF-regeling worden afsluitkleppen op de uitgangen van de ketelpompen of het 

brandercircuit aangesloten (zie hydraulische schema’s). 

d) Modulerende regeling  
De installatietemperatuur wordt direct als instelwaarde aan de warmtebron doorgegeven. Deze regelt 

autonoom op deze opgegeven waarde.  

De instelwaarde voor de warmtebron wordt begrensd door de maximumtemperatuur van de ketel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inschakelvoorwaarden:  
• De inschakelvoorwaarde voor de eerste ketel / trap is vervuld wanneer de regelafwijking > dan -1/3 

hysterese van de temperatuur.  

• De inschakeling voor ketel 2 / trap 2 wordt gerealiseerd wanneer de afwijking > dan -1/3 hysterese van de 

temperatuur, de inschakelvertraging (C8) is afgelopen en de temperatuurstijging negatief is of bij positieve 

temperatuurstijging de afwijking niet binnen de 12 minuten kan worden gecompenseerd (er wordt 

aangenomen dat er 5 cascadeperioden per uur zijn, 60 min. / 5 cascadeperioden = 12 min.).  

• De inschakeling van de volgende cascade wordt niet uitgevoerd wanneer de afwijking < -1/3 hysterese + 

1K en/of de afwijking binnen de 12 minuten kan worden gecompenseerd (sterkere temperatuurstijging bij het 

vertrek). Er worden geen bijkomende cv-toestellen ingeschakeld. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitschakelvoorwaarden:  
 
• De laatst ingeschakelde warmtebron wordt direct uitgeschakeld wanneer de afwijking = + 2/3 hysterese. 

Nu start de instelbare uitschakelvertraging (C8 bijv. 5 min.); in deze “wachttijd“ kan de warmtebron opnieuw 

worden ingeschakeld. In dit temperatuurbereik + 2/3 hysterese tot + 2/3 hysterese + 4K is de 

uitschakelvertraging dynamisch, lineair actief. Dat betekent bij + 2/3 hysterese 5 min. uitschakelvertraging, 

bij + 2/3 hysterese + 4K 15 s uitschakelvertraging. 

• Volgens deze voorwaarden worden alle andere warmtebronnen uitgeschakeld.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Modulerende cascadesturing 
Voorwaarden 
• Een combinatie van atmosferische en condenserende verwarmingstoestellen in cascade is mogelijk. 

• Een combinatie van schakelende en modulerende verwarmingstoestellen is niet mogelijk. 

• Een combinatie van verwarmingstoestellen met verschillende vermogens is mogelijk (daardoor kunnen 

verschillende doorstroomhoeveelheden in de verwarmingstoestellen worden ingesteld). 

• Elk toestel moet zijn eigen doorstroming verzekeren, d.w.z. dat de door het toestel aangedreven pomp 

actief is wanneer het toestel actief is.  

• Bij een niet-actief toestel moet ervoor worden gezorgd dat er geen doorstroming is. 

 

Modulerende cascadestrategie 
• De afzonderlijke toestellen worden volgens de bovengenoemde inschakelvoorwaarden ingeschakeld en 

met 70% vermogen aangestuurd. Brandermodus niet modulerend.  

• Wanneer alle toestellen zijn ingeschakeld en aan de temperatuur- of energievraag nog niet is voldaan, 

worden de vermogensfasen, voor alle ketels samen, in stappen vrijgegeven van 70  71  72  tot 100% 

(snelheidsaanpassing 30%/u).  

• Bij een energieoverlapping daalt de vermogensaansturing bij het bereik 100 % - 70 %. Pas daarna 

moduleert het laatst ingeschakelde toestel 70 % tot bijv. 30 % (afhankelijk van het verwarmingstoestel). 

Wanneer daarna nog altijd een energieoverlapping bestaat, wordt het verwarmingstoestel bij het bereiken 

van de onderste modulatiegrens uitgeschakeld. 

• De uitschakelvoorwaarden met betrekking tot de voorverwarmingstemperaturen zijn die van de 

schakelende cascade.  

 

Opmerking:  

De vermogensgrens 70 % kan – in het geval van een cascade - via de vrDIALOG worden veranderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 Installatie  
 

5.1 Muuropbouw monteren 
 
 

 
 

 

De behuizingsafdekking is tweedelig en kan afzonderlijk worden afgenomen.  

- Druk de schroevendraaierpunt in de borgnok aan de voorzijde van de behuizing.  

- Klap de bovenste behuizingsafdekking (1) naar boven en neem ze eraf. 

- Klap de onderste behuizingsafdekking (2) naar onder en neem ze eraf.  

Het centrale toestel kan direct in de wandmontage of als afstandsbediening in de woonzone worden 

aangebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Leidingen met zwakstroom moeten door de bovenste kabelopening, leidingen met 230 V door de onderste 

kabelopening.  

 

 

 
 

5.2 Elektrische installatie  
Aansluiting afzonderlijk apparaat  

 

 
 



 

 

De aansluiting van een 2-cascade direct op de wandsokkel is mogelijk.  

Bij meer dan twee verwarmingstoestellen in cascade is voor elk cv-toestel een modulerende buskoppeling 

VR 30 nodig. De inbouw van de buskoppeling gebeurt direct in het cv-toestel.  

 

 
 

Afstandsbedieningen aansluiten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Aansluiting mengcircuits 

 

 
 

5.3 Aansluiting centraal toestel calorMATIC 630  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 Aansluiting mengmodule VR 60 

 

Busadres instellen 

De communicatie binnen het systeem gebeurt via een eBus. Voor een foutloze communicatie tussen alle 

componenten is het vereist dat het respectieve mengcircuit een adressering krijgt. Daartoe moet op de 

adresschakelaar (onder de behuizingsafdekking in de mengmodule) de waarde 4, 6, 8, 10 of 12 worden 

ingesteld, al naargelang hoeveel VR 60-regelingen reeds in het systeem zijn geïntegreerd. 

 

 



De adressen 0 tot 3 zijn reeds door de installatiecircuits in het centrale toestel VRC 630 ingenomen en staan 

bijgevolg niet ter beschikking voor een adressering. 

 

In te stellen busadres in de VR 60  
 

Aantal VR 60 In te stellen adres Toewijzing 1ste circuit in 

de VR 60   
Toewijzing 2de circuit in 

de VR 60 

1 4 4 5 

2 6 6 7 

3 8 8 9 

4 10 10 11 

5 12 12 13 

6 14 14 15 

 

 

5.5 Ingebruikname  
 

Bij de ingebruikname voert de regeling eerst een automatische systeemconfiguratie door.  

Voorwaarde: alle componenten moeten aangesloten en in werking zijn (cv-toestellen worden elektrisch 

ingeschakeld).  

Hierbij worden alle aangesloten installatiecomponenten, voelers en warmtebronnen geïdentificeerd en 

herkend. Afhankelijk van de aangesloten installatiecomponenten kan dit tot 15 min. duren. Bij de controle 

van de warmtebronnen worden ze gedurende korte tijd (tot 5 min.) in werking gesteld om de interfaces uit te 

testen. Dit proces vindt ook plaats na het uitschakelen en opnieuw inschakelen van de installatie zodra er 

spanning is. Daarbij verschijnt op de display automatisch het configuratiemenu. Hier moeten de verdere 

configuraties, zoals instellen van de cv-circuits, worden doorgevoerd. In het geval de configuratie niet binnen 

de 5 min. wordt doorgevoerd, keert de display terug naar de basismelding. De instelling van de 

systeemconfiguratie en de installatieparameters gebeurt via de code van de installateur. Verder kunnen op 

dit niveau via de testmodus alle herkende voelers, pompen en mengcircuits op hun werking worden 

gecontroleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.6 Elektrische aansluiting  
 

Voorbeeld: atmoVIT VK  

 



Voorbeeld: VK(S) ../6, /7  

 



Voorbeeld: atmoVIT VK 

 



Voorbeeld: ecoTEC  

 
 

 

 

 

 

 



6 Toebehoren  
 
6.1 Mengmodule VR 60  
Per mengmodule is de uitbreiding van de verwarmingsinstallatie met maximaal 2 bijkomende mengcircuits 

mogelijk. Deze cv-circuits kunnen ook als warmwatercircuits, retourverhoging of vaste waarde-circuits 

worden gebruikt. Er kunnen maximaal 6 mengmodules VR 60 worden gebruikt.  

Op de VR 60 wordt met draaischakelaars (onder de behuizingsafdekking) een uniek busadres ingesteld. De 

instelling van de verwarmingsprogramma’s en van alle vereiste parameters gebeurt via de calorMATIC 630. 

De communicatie met de systeemcomponenten gebeurt via de eBUS. Alle aansluitingen voor de cv-circuits, 

zoals voelers en pompen, gebeuren direct op de mengmodule via ProE-stekkers. Door de bijkomende 

aansluiting van een afzonderlijke buitenvoeler op de VR 60-module wordt een zoneregeling voor beide 

circuits gerealiseerd.  

 

6.2 Afstandsbedieningen VR 90  
Er kunnen tot 8 cv-circuits met een afstandsbediening worden uitgerust.  

Benaming: VR 90  

Voor elk afzonderlijk aangesloten cv-circuit kan voor de bediening van het respectieve cv-circuit een 

afstandsbediening worden aangesloten. Deze mogelijkheid is nodig wanneer een aanpassing van het cv-

circuit door de gebruiker moet gebeuren, maar hij geen toegang tot de hoofdregeling heeft of mag hebben. 

Er kunnen max. 8 afstandsbedieningen voor de eerste 8 cv-circuits worden aangesloten. 

De afstandsbedieningen zijn digitaal, hebben een ingebouwde uitschakelbare ruimtevoeler en 

communiceren via de eBUS met de calorMATIC 630 of de mengcircuitmodules.  

 
De VR 90 is de eenvoudigste mogelijkheid voor de afstandsbediening van een cv-circuit. Naast de 

instellingen voor de bedrijfsmodus en de kamertemperatuur zijn ook alle instellingen eigen aan het cv-circuit 

en alle controles mogelijk. De bediening is identiek aan de bediening van de calorMATIC 630. De 



communicatie met het daarbij behorende cv-circuit en de calorMATIC 630 gebeurt via de eBUS. De 

adressering van de componenten gebeurt via een adresinsteller. 

 

6.2.1 Binnencompensatie  
Het gebruik van de ruimtevoeler in de afstandsbedieningsapparaten is instelbaar. De volgende 

toepassingen zijn instelbaar: wel of geen compensatie (geen fabrieksinstelling). 

De binnencompensatie zorgt ervoor dat bij de aanvoertemperatuurberekening rekening wordt gehouden met 

de actuele kamertemperatuur in een referentiekamer. Voor de activering van deze functie is een 

afstandsbediening VR 90 of de calorMATIC 630 vereist waarbij de ruimtevoeler is geïntegreerd. 

  

Bij een afwijking van de actuele kamertemperatuurwaarde volgt een parallelverschuiving van de actuele 

stookcurve met de overeenkomstige waarde op de temperatuuras naar boven of naar beneden.  

Gewenste kamertemperatuur = gewenste kamertemperatuur + (gewenste kamertemp. – actuele 

kamertemp.)  

Ligt de actuele kamertemperatuur (18°C) bijv. 2 K onder de gewenste kamertemperatuur (20°C), dan wordt 

de stookcurve met 2 K op de kamertemperatuuras naar boven verschoven.  

 

6.3 Buskoppelingen VR 30 / VR 31  
Met de buskoppelingen is de uitbreiding van de warmtebronnen met meerdere cv-toestellen mogelijk. Per 

cv-toestel moet dan een eigen buskoppeling worden gebruikt die de verbinding tussen de eBUS en het cv-

toestel (via Western-bus) tot stand brengt. Op de VR 30 of VR 31 wordt met draaischakelaars een uniek 

busadres ingesteld. Alle verdere instellingen worden op de calorMATIC 630 uitgevoerd.  

 
 

Inbouwplaats van de buskoppeling VR 30  

 



6.4 Standaardvoeler VR 10  
Afhankelijk van de installatieconfiguratie zijn bijkomende voelers zoals aanvoer-, retour-, collector- of 

boilervoeler vereist. Daarvoor is in het toebehorenprogramma van Vaillant een standaardvoeler verkrijgbaar.  

De standaardvoeler VR 10 is zo uitgevoerd dat hij facultatief als dompelvoeler, bijv. als boilervoeler in een 

boilervoelerbuis of als aanvoervoeler in een hydraulische evenwichtsfles, kan worden ingezet. Of hij kan als 

contactvoeler door middel van de meegeleverde spanband als aanvoer- of retourvoeler op de 

verwarmingsbuis worden bevestigd. Om een goede warmteovergang te verzekeren, is de voeler langs één 

zijde afgevlakt. Bovendien raden wij aan de buis met voeler na de installatie te isoleren om een zo goed 

mogelijke temperatuurmeting te verzekeren. 

 
6.5 Wandopbouwsokkel voor regelapparaat VR 55  
In het toebehorenprogramma is een wandopbouwsokkel verkrijgbaar waarmee de regeleenheid als 

afstandsbediening, dus onafhankelijk van de installatieplaats van de centrale wandopbouwsokkel, met de 

ProE-contactstrips kan worden gebruikt. De communicatie gebeurt via de e-bus. Bij het toebehoren hoort 

een afscherming die in de plaats van het regelapparaat in de centrale wandopbouwsokkel kan worden 

gestoken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Diagnose en oplossen van storingen 
 

7.1 Parameterinstelling van de cv-circuits  

 
Gebruikersniveau 

Aan insteller      draaien voor de menukeuze 

Op insteller        drukken voor de keuze van de te veranderen parameter 

Aan insteller       draaien voor de verandering van de gekozen parameter 

 

Speciale functies 
De keuze van de speciale functies is enkel vanuit de basismelding mogelijk.  

Op insteller       drukken 

Insteller    verandering van de parameters 

De volgende speciale functies kunnen worden gekozen:  

Spaarfunctie: 1 x op insteller   drukken 

Partyfunctie: 2 x op insteller     drukken 

Eenmalige boilerverwarming: 3 x op insteller    drukken 

 

 
 
 



 
 
Schoorsteenvegerfunctie 

Insteller     en     gelijktijdig 1 x indrukken 

Insteller     en     gelijktijdig 2 x indrukken: einde van de schoorsteenvegermodus.  

Uiterlijk na 20 min. wordt automatisch gereset.  

 

Code installateur 

Dit niveau wordt na de juiste invoer van de code gedurende 60 min. vrijgegeven.  

Insteller      draaien tot het menu “Code installateur vrijgeven“ wordt bereikt.  

In het geval de code niet meer beschikbaar is, kan door het gelijktijdig drukken op insteller    en    

(tenminste 5 s lang) teruggekeerd worden naar de fabrieksinstelling.  

 

Opmerking:  

Noteer vooraf de parameters van de installatie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aangeduide menu text Instelbare Instelbereik Werkinstelling

Parameter

Code niveau              7
Vrijgeven
Codenummer:

>0000 code nummer 0000 - 9999 1000
Standaard code:

1000
>cijfer instellen

Code wijzigen          C1

Codenummer:
>0000 code nummer 0000 - 9999 1000

Accepteren ?         Nee
>cijfer instellen

HK1                       C2
Parameter
Soort:     Brandercircuit
Verlagingstemp   ►15°C Verlagingstemp   5 - 30°C 15°C
Stooklijn                0,9 Stooklijn                0,2 - 4 1,2
BT - uitschakel. Grens 20°C BT - uitschakel. Grens 5 - 50°C 22°C
Min. Cv temperatuur    15°C Min. Cv temperatuur    15 - 90°C 15°C
Max.Cv temperatuur    15°C Max.Cv temperatuur    15 - 90°C 90°C
Max. vooropwarming    0 uur Max. vooropwarming   0 - 5 h 0
Binnencompensatie     geen Binnencompensatie     Geen / compensatie geen
afstandsbed.    Ja        22°C
Aanvoertemp. Gewenst 55°C
Aanvoertemp. Actueel 45°C
Pompstatus. Uit

HK2 - max HK15                     C2
Parameter
Soort:     Vaste waarde
Vaste dagtemp. ►65°C Vaste dagtemp. 5 - 90°C 65°C
Vaste nachttemp. 65°C Vaste nachttemp. 5 - 90°C 65°C
BT - uitschakel. Grens 20°C BT - uitschakel. Grens 5 - 90°C 22°C
Aanvoertemp. Gewenst 55°C
Aanvoertemp. Actueel 45°C
Pompstatus. Uit
Mengklepstatus Dicht

>Gewenste Kamertemp. Kiezen

>Aanvoertemperatuur. Kiezen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aangeduide menu text Instelbare Instelbereik Werkinstelling
Parameter

HK 2 - max HK15                 C2
Parameter
Soort:     Mengcircuit
Verlagingstemp   ►15°C Verlagingstemp   5 - 30°C 15°C
Stooklijn                0,9 Stooklijn                0,2 - 4 1,2
BT - uitschakel. Grens 20°C BT - uitschakel. Grens 5 - 50°C 22°C
Pompblokkeertijd 00 min Pompblokkeertijd 0 - 30 0
Min. Cv temperatuur    15°C Min. Cv temperatuur    15 - 90°C 15°C
Max.Cv temperatuur    15°C Max.Cv temperatuur    15 - 90°C 90°C
Max. vooropwarming    0 uur Max. vooropwarming   0 - 5 h 0
Binnencompensatie     geen Binnencompensatie     Geen / compensatie geen
afstandsbed.    Ja        22°C
Aanvoertemp. Gewenst 55°C
Aanvoertemp. Actueel 45°C
Pompstatus. Uit

Mengklepstatus Dicht

HK 2 - max HK15                 C2
Informatie
Soort:    Boilercircuit
Boilertemp. Gewenst 56°C
Boilerpompstatus uit

Warm water              C3
Informatie
Boilertemp. Actueel 56°C
Boilerpompstatus uit
Circulatiepompstatus uit

Boileropwarmcircuit C4
Parameter
Opwarmpompnaloop 3 min Opwarmpompnaloop 3 - 9 min 3 min
Legionellabeveiliging Uit Legionellabeveiliging Uit/aan Uit
Parallel opwarmen Uit Parallel opwarmen Uit/aan Uit

Totaalsysteem C7
Parameter
Max.voorruitschakeling. 30 min Max.voorruitschakeling 15 -120 min 15 min
Vorstbev. Vertraging 1 uur Vorstbev. Vertraging 0 -12 h 1 h
Temp. Verhoging 0 K Temp. Verhoging 0 -15 K 0 K
Instellen

>Gewenste Kamertemp. Kiezen

Instellen

 
 
 
 
 
 
 
 



Aangeduide menu text Instelbare Instelbereik Werkinstelling
Parameter

Warmtebron C8
Parameter
Ketelschakelverschil* 8 K Ketelschakelverschil 4 -12 K 8 K
Max. cv temperatuur* 90°C Max. cv temperatuur 60 - 90°C 90°C
Min. cv temperatuur* 30°C Min. cv temperatuur 15 - 65°C 15°C
Startvermogen boiler* 1 Startvermogen boiler 1 - 12 1

* enkel bij 1 en 2 traps branders

Warmtebron C8
Kaskadeparameter
Inschakelvertragingstijd. 5 min Inschakelvertragingstijd. 1 - 60 min 5 min
Uitschakelvertragingstijd. 5 min Uitschakelvertragingstijd. 1 - 60 min 5 min
Ketelvolgordeomkeer Uit Ketelvolgordeomkeer Uit/aan Uit

* enkel bij 1 en 2 traps branders

Warmtebron C8
Informatie
Gewenste int.temp. 90°C
Verdelertemp. Actueel 75°C
Status         Warm water

Warmtebron C8
Brander looptijden
W.bron          bedr.td   start
1                   12345 12345
2                   12345 12345
3                   12345 12345
4                   12345 12345

Hysterese kiezen

Inschakelvertragingstijd inschakelen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aangeduide menu text Instelbare Instelbereik Werkinstelling
Parameter

Speciale functie C9
TeleSWITCH
Cv1:                               verlagen teleSWITCH voor HK1 geen,verwarmen,uit,auto,eco,verlagen
Cv2:                               verlagen teleSWITCH voor HK2 geen,verwarmen,uit,auto,eco,verlagen
Cv3: Uit teleSWITCH voor boiler geen,aan,uit,auto Uit
Boiler: Uit teleSWITCH omlooppomp geen,aan,uit,auto Uit
Uitwerking Kiezen

Speciale functie C9
Afwerklaagdroging Afwerklaagdroging
                  dag Temp. Tijdschema 0 - 29 0
Cv3:             12                     45°C
Startdag instellen

Systeemconfiguratie C10

Aantal CV-Ketels 1 Aantal CV-Ketels 1 - 6 1
Branderprincipe modul. Branderprincipe
Cv-ketel aan 7-8-9 Cv-ketel aan 7-8-9/traps 1-2 7-8-9
Scheidingsschakeling nee Scheidingsschakeling ja/neen neen
uitkiezen

Systeemconfiguratie C10
HK 2 - max HK15 Mogelijkheden

Cv2:                          Mengcircuit  Mengcircuit  Mengcircuit
Cv3:                       Vaste waarde  Vaste waarde
Cv4:                    Retourverhoging Retourverhoging
Cv5:                     Gedesactiveerd Gedesactiveerd
kiezen Boilercircuit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aangeduide menu text Instelbare Instelbereik Werkinstelling
Parameter

Service C11

Telefoon nr. Telefoon nr. 0 - 9 (17-delig)
service service Datum 1.1.2003
Temp. Foutherkenning Temp. Foutherkenning
volgens Uit volgens 0 - 5h 5 h
Nummer intellen

Gereedschap C12

Temp. Correctie Temp. Correctie
Buitentemperatuur 0,0K Buitentemperatuur -5…+5K 0K
Kamertemp. Actueel 0,0K Kamertemp. Actueel -3…+3K 0K
Display - contrast 16
Correctiewaarde Kiezen

Test C14
VRC 630
Componenten  VRC 630   
Actoren Uit Actoren Uit/LP1 aan/LP2 aan
sensoren          VF1 35°C sensoren   VF1/VF2,,,SP1/SP2,,,
Warmtebron Uit Warmtebron 1 tot 6
Kiezen

Softweare-Versie C15

I/0 - Kaart                     01 1,03
Gebruik. Interface         01 1,03
vr. 90                           01 2,11
Bedrijfsfunctie kiezen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 Sensorenmatrix  
 

Aanduiding Type   Voelerparameters 

Weerstandswaarden 

Gebruik 

VR 10  

(aanvoervoeler,ketelvoeler, 

boilervoeler)  

 

NTC 

306787 
  0°C           9191 ohm 

  5°C           7064 ohm 

 10°C          5214 ohm 

 20°C          3384 ohm 

 30°C          2185 ohm 

 40°C          1416 ohm 

 50°C            954 ohm 

 60°C            658 ohm 

 70°C            463 ohm 

 80°C            333 ohm 

120°C           105 ohm 

VRC 630 

VRS 620 

VR 60 

VR 12  

(buitenvoeler)  

 

 

Art.nr. 9535 -25°C          2167 ohm 

-20°C          2076 ohm 

-15°C          1976 ohm 

-10°C          1862 ohm 

  -5°C          1745 ohm  

   0°C          1619 ohm 

   5°C          1494 ohm 

 10°C          1387 ohm 

 15°C          1242 ohm 

 20°C          1128 ohm 

 25°C          1020 ohm 

 30°C            920 ohm 

 35°C            831 ohm 

 40°C            740 ohm 

VRC 630 

VRS 620 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 Testmodus  
Met behulp van deze functie is een eenvoudige controle van alle aangesloten sensoren mogelijk. Daarbij 

worden alle voelers gecontroleerd (met melding van de actuele temperatuur). Bij defect van de voeler of 

kortsluiting komt het tot een foutmelding. 

 

De actoren kunnen handmatig na elkaar worden in werking gesteld en er kan worden gecontroleerd of de 

functie actief is, d.w.z. dat mengcircuits worden geopend en gesloten, pompen worden aan/uitgeschakeld, 

warmtebronnen worden aangestuurd enz.  

 Test                                                  C 14 

 VRC 630 

    Actoren                LP/UV                       > Aan 
    Sensoren SP 1                25°C 
   Warmtebron                                        Uit 
  
 > kiezen  
 

7.4 Testmodus via eBUS  
 
Via de eBUS kunnen alle warmtebronnen van een installatie worden geactiveerd. Doel: bijv. werkingstest 

van de warmtebronnen in de zomer.  

 

Goede werking:  
De warmtebron genereert zelf geen foutmelding en door de regeling wordt gedurende 2 min. een 

ionisatie/vlamdetectie genoteerd. Het gevolg is dat de test wordt stopgezet.  

 

Foute werking:  
a) De warmtebron genereert zelf een foutmelding (storingsmelding).  

b) De regeling vindt gedurende 2 min. geen ionisatie/vlamdetectie en geen storingsmelding van de 

warmtebron binnen de volgende 60 minuten en bijgevolg genereert de regeling zelf een foutmelding. 

Bij olieketels kan 2 min. te kort zijn (duur olievoorverwarming). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.5 Foutcodes  
De regeling beschikt over de mogelijkheid bepaalde foutmeldingen als gewone tekstmelding in de display 

weer te geven. Daartoe behoren meldingen over een ontbrekende communicatie met afzonderlijke 

componenten in het systeem, onderhoudsaanwijzingen voor de warmtebron, voelerdefecten evenals een 

melding wanneer de gewenste waarde na een bepaalde periode niet wordt bereikt. In principe wordt bij elke 

foutmelding datum en uur vermeld. 

Door het draaien aan de menuschakelaar (schakelaar    ) kan de foutmelding worden verwijderd na het 

opheffen van de fout. Wil men de laatste fout in de installatie nog eens zien, dan moet insteller     volledig 

naar links worden gedraaid. Zo komt men in het menu Foutmelding waarin de laatst gemelde fouten in de 

installatie worden opgesomd. 

Foutmelding 
Telefoonnr. 02191 183333  

VR 60-adres 2 niet bereikbaar  

 

 

 

Melding op de display  Betekenis 

VR 60-adres 4 niet bereikbaar Met de mengmodule VR 60 met het ingestelde busadres 4 is geen 

communicatie. 

In deze foutmelding worden altijd eerst de getroffen componenten 

evenals de niet-bereikbare adressen vermeld, met de aanwijzing dat de 

communicatie is onderbroken. Oorzaak daarvan kan zijn dat bijv. de 

buskabel niet is aangesloten of de spanningsvoeding niet beschikbaar is 

of de component defect is. 

 

 

 

Verwarmingstoestel adres 3  

Onderhoud vereist 

(enkel bij JV-

verwarmingstoestellen  

met de mogelijkheid tot de 

invoer  

van onderhoudstijden 

Voor een cv-toestel dat binnen een cascade als 3de warmtebron werd 

bepaald is op regelmatige tijdstippen een onderhoud vereist. 

 

    

 .  

.  

     

 

Melding op de display   Betekenis 



VRC 630 defect sensor  

VF1  

 

 

  

 

De aanvoervoeler VF1 is defect. 

 

Bij deze foutmelding worden altijd de getroffen componenten evenals 

de betrokken sensor met de benaming op de ProE-aansluitstrip 

aangegeven. Oorzaak van een dergelijke foutmelding kan de 

onderbreking of kortsluiting van de betrokken sensor zijn. 

HK1 instelwaarde niet bereikt Hier wordt vermeld dat een instelwaarde van een cv-circuit na een 

bepaalde tijd nog altijd niet werd bereikt. Deze tijd is in de code 11 

Service onder de parameter temperatuurfoutherkenning instelbaar. In 

de fabrieksinstellingen is hier een waarde van 5 u opgegeven – het 

instelbereik ligt tussen 0 – 5 u. 

Pompblokkeertijd Voor de besparing van elektrische energie kan de cv- circuitpomp aan 

de hand van vastgestelde criteria gedurende een ingestelde tijd worden 

uitgeschakeld. Als criterium voor “ Er is aan de energiebehoefte van het 

cv- circuit voldaan“ wordt de actuele aanvoertemperatuur met de 

gewenste aanvoertemperatuur van het cv-circuit vergeleken. 

Deze vergelijking wordt alle 15 min. uitgevoerd. Bedraagt het verschil 

daarbij niet meer dan 2 K en werd 3x na elkaar aan dit criterium 

voldaan, dan wordt de pomp gedurende de ingestelde pompblokkeertijd 

uitgeschakeld en de mengklep blijft in de actuele positie. 

Pompblokkeerbescherming  Om het blokkeren van een ketel-, verwarmings-, circulatie- of 

laadpomp te verhinderen, worden de pompen die 24 u niet in werking 

waren, elke dag gedurende ca. 20 s na elkaar ingeschakeld. 

Boilervorstbeveiliging  De functie start bij een daling onder de actuele 

boilertemperatuur van 10°C. De boiler wordt opgewarmd tot 15°C, ook 

in de bedrijfsmodi “Uit“ en “Auto“ met blokkering. Werkt niet wanneer 

een contact op de boilervoeleringang is geschakeld (R 0 Ohm – R 

oneindig). 

 

   

       

 

  

   

   

  

 

  

  

 

 


