Izbové regulátory Vaillant
calorMatic 470
Ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové riadenie
vykurovania, ohrevu TV a cirkulačného čerpadla s možnosťou
rozšírenia o ďalší zmiešavací okruh (modul VR 61/2), možnosť
pripojiť diaľkové ovládanie VR 81/2
Najkomfortnejší programovateľný ekvitermický regulátor s plynovou
reguláciou závesných a stacionárnych kotlov s možnosťou nastavenia
priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C. Možnosť nastavenia
rozdielnych teplôt v miestnosti pre 3 časové okná na každý deň v týždni.
Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé
tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového
režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu
požadovaných hodnôt.
Základné parametre




















Ekvitermický regulátor riadený na základe vonkajšej teploty
Nezávislé časové ovládanie jedného priameho okruhu
Nezávislé časové ovládanie druhého zmiešavacieho okruhu pomocou VR 61/2
Možnosť regulácie solárneho systému s prídavným modulom VR 68/2
Časové riadenie prípravy TV
Časové riadenie cirkulačného čerpadla TV
Nastavenie teploty TV
3 časové okná na deň
Prídavné diaľkové ovládanie pre druhý okruh VR 81
Možnosť ovládania solárneho okruhu pomocou modulu VR 68
Veľký podsvietený grafický displej
Automatická konfigurácia hydraulickej časti
Kompatibilné so zásobníkmi actoSTOR VIH RL
Párty režim
Ochrana proti legionele s uniSTOR
Automatické prepínanie letný/zimný čas
Inštalácia na stenu alebo do kotla
Jednoduchá obsluha
Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

calorMatic 470 f
Bezdrôtová ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové
riadenie vykurovania, ohrevu TV a cirkulačného čerpadla s
možnosťou rozšírenia o ďalší zmiešavací okruh (modul VR 61/2),
možnosť pripojiť diaľkové ovládanie VR 81/2
Najkomfortnejší programovateľný bezdrôtový ekvitermický regulátor s
plynovou reguláciou závesnych a stacionárnych kotlov s možnosťou
nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C. Možnosť nastavenia
rozdielnych teplôt v miestnosti pre 3 časové okná na každý deň v týždni.
Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé
tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového
režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu
požadovaných hodnôt.
Základné parametre























Bezdrôtová komunikácia s kotlom
Bezdrôtový ekvitermický regulátor riadený na základe vonkajšej teploty
Vonkajší bezdrôtový snímač s fotovoltaickým článkom
Nezávislé časové ovládanie jedného priameho okruhu
Nezávislé časové ovládanie druhého zmiešavacieho okruhu pomocou VR 61/2
Možnosť regulácie solárneho systému s prídavným modulom VR 68/2
Časové riadenie prípravy TV
Časové riadenie cirkulačného čerpadla TV
Nastavenie teploty TV
3 časové okná na deň
Prídavné diaľkové ovládanie pre druhý okruh VR 81
Možnosť ovládania solárneho okruhu pomocou modulu VR 68
Veľký podsvietený grafický displej
Automatická konfigurácia hydraulickej časti
Kompatibilné so zásobníkmi actoSTOR VIH RL
Párty režim
Ochrana proti legionele s uniSTOR
Automatické prepínanie letný/zimný čas
Montáž regulátora na stenu
Montáž prijímača priamo do kotla alebo na stenu
Jednoduchá obsluha
Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

calorMatic 450
Ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové riadenie
vykurovania a ohrevu teplej vody.
Programovateľný digitálny ekvitermický regulátor pre automatickú
časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody na
základe vonkajšej teploty pre Vaillant kotly s komunikačným
rozhraním e-BUS.
Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé
tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového
režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu
požadovaných hodnôt.
Základné parametre

















Ekvitermický regulátor s riadený na základe vonkajšej teploty
Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
Časové riadenie pre teplú vodu
7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
Teplotný pokles
Letná prevádzka
Párty režim
1 deň mimo domu
Prázdninový režim
Jednorázové nabitie zásobníka
Útlm (nočná teplotaň
Automatické prepínanie letný/zimný čas
Podsvietený grafický displej
Montáž na stenu
Jednoduchá obsluha a používanie
Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

calorMatic 450 f
Bezdrôtová ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové
riadenie vykurovania a ohrevu teplej vody
Bezdrôtový programovateľný digitálny ekvitermický regulátor pre
automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej
vody na základe vonkajšej teploty pre Vaillant kotly s komunikačným
rozhraním e-BUS.
Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé
tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového
režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu
požadovaných hodnôt.

Základné parametre



















Bezdrôtová komunikácia s kotlom
Bezdrôtový ekvitermický regulátor riadený na základe vonkajšej teploty (*)
Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
Časové riadenie pre teplú vodu
7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
Teplotný pokles
Letná prevádzka
Párty režim
1 deň mimo domu
Prázdninový režim
Jednorázové nabitie zásobníka
Útlm (nočná teplotaň
Automatické prepínanie letný/zimný čas
Podsvietený grafický displej
Montáž na stenu alwbo priamo do kotla
Montáž prijímača priamo do kotla alebo na stenu
Jednoduchá obsluha a používanie
Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

(*) vonkajší snímač nie je bezdrôtový, pripojenie je prevedené káblom

calorMatic 630
Viacokruhová kaskádová ekvitermická regulácia pre 2 kotly, 1
priamy a 2 zmiešavacie vykurovacie okruhy, ohrev TV. Možnosť
rozšírenia až na 6 kotlov, 15 vykurovacích okruhov a 8 diaľkových
ovládání.
Najmodernejší systémový modulárny viacokruhový
ekvitermický regulátor pre závesné a stacionárne kotly.

kaskádový

Jednoduchá obsluha s prehľadným displejom a nastavovaním pomocou
systému „otočiť a stlačiť". Ľavé nastavovacie tlačidlo slúži na rolovanie
v oknách MENU a pravé na nastavenie parametrov.
Základné parametre












Systémové ovládanie okruhov vykurovania, prípravy TV a kaskád
Regulácia riadená na základe vonkajšej teploty
Vhodné na komplexné riešenia vykurovacích systémov
Riadenie až 6 vykurovacích zariadení v kaskáde (pomocou modulov VR 32)
Riadenie 3 vykurovacích okruhov (1 priamy, 2 zmiešavacie)
Možnosť rozšírenia až na 15 vykurovacích okruhov (1xVR 60/2=2 zmiešavacie okruhy)
Možnosť pripojenia až 8 diaľkových ovládaní (VR80 alebo VR90/2)
Podsvietený modrý LCD grafický a textový displej
3 časové sloty pre vykurovanie pre každú časovú zónu
3 časové sloty pre TÚV a cirkulačné čerpadlo
Vstupy: až 5 NTC snímačov













Výstupy: až 8 akčných členov (relé)
Automatická konfigurácia hydraulickej časti
Kompatibilné so zásobníkmi actoSTOR VIH RL
Párty režim
Ochrana proti legionele
Automatické prepínanie letný/zimný čas
Montáž regulátora na stenu
Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS
Možnosť pripojenia modulu VR30 (e-BUS - kotly s 7-8-9)
Možnosť pripojenia modulu VR31 (e-BUS - kotly 1 a 2 stupňové)
Možnosť pripojenia modulu VR32 (e-BUS - kotly e-BUS)

calorMatic 370
Najkomfortnejší programovateľný priestorový termostat s plynovou
reguláciou závesných a stacionárnych kotlov s možnosťou nastavenia
priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C.
Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé
tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového
režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu
požadovaných hodnôt.
Základné parametre


















Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
Časové riadenie pre teplú vodu
Časové riadenie cirkulačného čerpadla TV
7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
Teplotný pokles
Letná prevádzka
Párty režim
1 deň mimo domu
Prázdninový režim
Jednorázové nabitie zásobníka
Útlm (nočná teplotaň
Automatické prepínanie letný/zimný čas
Ovládanie zásobníkov uniSTOR a actoSTOR
Veľký podsvietený grafický displej
Montáž na stenu
Jednoduchá obsluha a používanie
Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

calorMatic 370 f

Najkomfortnejší bezdrôtový programovateľný priestorový termostat s
plynovou reguláciou závesných a stacionárnych kotlov s možnosťou
nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C.
Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo
slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný
otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.
Základné parametre



















Bezdrôtová komunikácia s kotlom
Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
Časové riadenie pre teplú vodu
Časové riadenie cirkulačného čerpadla TV
7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
Teplotný pokles
Letná prevádzka
Párty režim
1 deň mimo domu
Prázdninový režim
Jednorázové nabitie zásobníka
Útlm (nočná teplotaň
Automatické prepínanie letný/zimný čas
Ovládanie zásobníkov uniSTOR a actoSTOR
Veľký podsvietený grafický displej
Montáž prijímača priamo do kotla alebo na stenu
Jednoduchá obsluha a používanie
Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

calorMatic 350
Programovateľný priestorový termostat pre 1 okruh, časové riadenie
vykurovania a ohrevu teplej vody (e-BUS)
Programovateľný digitálny priestorový termostat pre automatickú časovo
teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody pre Vaillant kotly s
komunikačním rozhraním e-BUS.
Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo
slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný
otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných
hodnôt.
Základné parametre






Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
Časové riadenie pre teplú vodu
7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
Teplotný pokles
Letná prevádzka







Párty režim
1 deň mimo domu
Útlm (nočná teplotaň
Montáž na stenu
Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

calorMatic 350 f
Bezdrôtový programovateľný digitálny priestorový termostat pre
automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej
vody pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním e-BUS.
Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo
slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný
otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.
Základné parametre













Bezdrôtová komunikácia s kotlom
Prijímač s umiestnením do kotla alebo s montážou na stenu
Časovo-teplotné riadenie pre kúrenie
Časové riadenie pre teplú vodu
7-dňový, 5/2-dňový alebo 24h program
Teplotný pokles
Letná prevádzka
Párty režim
1 deň mimo domu
Útlm (nočná teplotaň
Montáž na stenu
Pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním eBUS

