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Instrucțiuni de siguranță
Instrucțiuni de siguranță
	Vă rugăm să respectați cu strictețe
aceste măsuri de siguranță, pentru
a exclude rănirile și pagubele
materiale.
Explicarea măsurilor de siguranță
	
Pericol
Acest semn atrage atenția asupra
unor posibile daune pentru persoane.
	Atenție
Acest semn atrage atenția asupra
unor posibile daune materiale și
daune pentru mediul înconjurător.

Indicație
Informațiile trecute sub denumirea
de „Indicație” conțin informații
suplimentare.

Persoanele cărora li se adresează aceste instrucțiuni
Aceste instrucțiuni de utilizare se
adresează utilizatorilor instalației.
Acest aparat poate fi utilizat și de copii
începând cu vârsta de 8 ani, precum și
de persoane cu dizabilități fizice,
senzoriale sau mentale sau care dispun
de experiență și cunoștințe insuficiente,
în cazul în care sunt supravegheate sau
au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranță a aparatului și înțeleg
pericolele astfel rezultate.

	Atenție
Copiii trebuie supravegheați în
apropierea aparatului.
■ Copiii nu au voie să se joace cu
aparatul.
■ Curățarea și operațiunile de
întreținere care îi revin
utilizatorului nu pot fi efectuate de
copii nesupravegheați.

Racordarea aparatului
 paratul poate fi racordat și pus în
A
funcțiune numai de personal de
specialitate autorizat.
■ Se vor respecta condițiile de racordare
electrică indicate.
■ Orice modificare la instalația existentă
trebuie executată numai de personal
de specialitate autorizat.

	
Pericol
Lucrările efectuate în mod
incompetent la instalația de
încălzire pot conduce la accidente
ce pot pune viața în pericol.
■ Intervențiile la instalația electrică
pot fi executate numai de
electricieni calificați.
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Instrucțiuni de siguranță
Măsuri de siguranță (continuare)
Intervenții la aparat
■ Reglajele și lucrul la aparat trebuie
executate numai conform indicațiilor
din aceste instrucțiuni de utilizare. Alte
lucrări la aparat pot fi executate numai
de specialiști autorizați.
■ Nu deschideți aparatul.
■ Nu scoateți carcasa.
■ Accesoriile și componentele instalate
nu trebuie modificate sau îndepărtate.
■ Nu deschideți și nu strângeți
suplimentar țevile de legătură.

	
Pericol
Suprafețele încinse pot provoca
arsuri.
■ Nu deschideți aparatul.
■ Nu atingeți suprafețele încinse de
la conductele neizolate și
armături.

Deteriorări la aparat
	
Pericol
Aparatele deteriorate vă pun în
pericol siguranța. Verificați
eventualele urme de deteriorare de
la exteriorul aparatului. Nu puneți în
funcțiune un aparat deteriorat.
Scurgere a apei din aparat
	
Pericol
Scurgerea apei din dispozitiv
prezintă un risc de electrocutare.
■ Deconectați instalația de încălzire
de la dispozitivul de deconectare
extern (tabloul de siguranțe,
distribuitorul de energie electrică
al clădirii).
■ Se informează firma specializată
în instalații de încălzire.
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Măsuri de luat în caz de avarie la instalația de încălzire
	
Pericol
Mesajele de avarie indică prezența
unor defecte la instalația de
încălzire. Avariile neremediate pot
avea consecințe care pot pune
viața în pericol.
	Nu validați mesajele de avarie de
mai multe ori la intervale scurte de
timp. Luați legătura cu firma
specializată pentru analiza cauzei și
remedierea defecțiunii.
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Instrucțiuni de siguranță
Măsuri de siguranță (continuare)
Condiții care trebuie îndeplinite la locul de amplasare
	
Pericol
Nu efectuați modificări ulterioare la
locul de montaj, care pot avea
consecințe asupra funcționării în
siguranță (de ex. montarea de
conducte, măști sau pereți
despărțitori).
	
Pericol
Astfel de materiale nu trebuie
depozitate sau utilizate în
încăperea de amplasare, respectiv
în imediata apropiere a instalației
de încălzire.

	Atenție
Condițiile de ambianță neadecvate
pot provoca avarii la instalația de
încălzire și pot pune în pericol
funcționarea sigură a instalației.
■ Asigurați temperaturi ale mediului
ambiant peste 0 °C și sub 35 °C.
■ Evitați poluarea aerului cu
hidrocarburi halogenate (conținute
de ex. în vopsele, solvenți și
detergenți) și existența prafului în
cantitate mare (de ex. prin lucrări
de șlefuire).
■ Evitați un grad constant ridicat de
umiditate a aerului (de exemplu
prin uscarea în mod permanent
a rufelor).

Componente suplimentare, piese de schimb și piese supuse uzurii
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	Atenție
Componentele care nu au fost
verificate împreună cu instalația de
încălzire pot cauza deteriorări ale
instalației de încălzire sau pot
influența nefavorabil funcționarea
acesteia. Montajul sau înlocuirea
pieselor se vor realiza numai de
firma specializată.
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Informații
Simboluri
Simbol

Semnificație
Consultați alte documente cu informații
suplimentare
Reprezentarea etapei de lucru:
Numerele corespund ordinii în care se
efectuează etapele.

Avertizare privind pagube materiale și
daune pentru mediul înconjurător

Utilizare conform destinației
Aparatul poate fi instalat și utilizat conform destinației
numai în sisteme de încălzire închise conform
EN 12828 cu respectarea indicațiilor de montaj, de
service și de utilizare respective. El este prevăzut
exclusiv pentru încălzirea de agent termic care
îndeplinește condițiile de apă menajeră.

Utilizarea comercială sau industrială în alt scop decât
pentru încălzirea clădirii sau prepararea de apă caldă
menajeră nu este conform destinației.

Utilizarea conform destinației presupune o instalare
staționară în combinație cu componente autorizate
specifice instalației.

Utilizarea incorectă a aparatului, respectiv utilizarea
necorespunzătoare (de exemplu, deschiderea
aparatului de utilizatorul instalației) este interzisă și
anulează orice răspundere a producătorului. Utilizare
incorectă înseamnă modificarea componentelor
sistemului de încălzire în privința funcționării lor
conform destinației.

Orice altă utilizare trebuie autorizată de producător
după caz.

Definiție
Pentru o mai bună înțelegere a funcțiilor dispozitivului
de comandă Viessmann, vor fi explicați mai detaliat
câțiva termeni de specialitate.

	Informații suplimentare se găsesc în capitolul
„Definiție” din anexă.
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Aceste noțiuni de specialitate sunt marcate astfel:
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Informații introductive
Punerea în funcțiune
Prima punere în funcțiune și adaptarea sistemului de
comandă la condițiile locale și constructive precum și
instruirea în modul de utilizare trebuie efectuate de
către firma specializată în instalații de încălzire.

Instalația este reglată din fabricație
Instalația de încălzire este reglată din fabricație și
astfel este gata de funcționare.
Firma specializată în instalații de încălzire poate să
efectueze și alte reglaje la prima punere în funcțiune.

Pană curent
În cazul unei căderi de tensiune, toate reglajele sunt
păstrate.

Puteți modifica oricând reglajele individuale, conform
dorințelor dumneavoastră.

Recomandări pentru economisirea de energie
Încălzire

■	
Jaluzele:

■	
Temperatură

■	
Ventile

Coborâți jaluzelele (dacă există) la căderea serii.
cu termostat:
Reglați corect ventilele cu termostat.
■	
Radiatoare:
Nu închideți radiatoarele și ventilele cu termostat.
Preparare de apă caldă menajeră
■	
Temperatura

apei calde menajere:
Nu setați temperatura din boilerul pentru apa caldă
menajeră la o valoare prea mare (vezi pag. 15).
■	
Consum de apă caldă menajeră:
Faceți duș în loc de a face baie. Pentru un duș, se
consumă în general mai puțină energie decât pentru
o baie în cadă.
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de ambianță:
Nu supraîncălziți încăperile. Cu fiecare grad de
temperatură de ambianță mai puțin, se economisesc
până la 6 % din cheltuielile pentru încălzire.
	Nu setați temperatura de ambianță peste 20 °C.
■	
Regimuri de funcționare:
Dacă nu aveți nevoie de încălzire, alegeți unul d
intre următoarele regimuri de funcționare:
– Dacă, pe timpul verii, nu doriți să funcționeze
încălzirea, dar aveți nevoie de apă caldă
menajeră, reglați temperatura apei din cazan
la OPRIT.
– Dacă nu aveți nevoie de încălzire sau apă caldă
menajeră pentru un interval îndelungat de timp,
setați apa din cazan și temperatura apei calde
menajere la OPRIT.

7

Comandă
Consolă de operare VMN3

A	Afișaj
B	Comutator rotativ de navigare pentru afișajul
semnalului și parametrilor și reglaje

Prin rotirea butonului B (spre dreapta sau stânga) în
timpul programului activ de iarnă sau vară, comutați
între afișaje de funcții de pe ecranul LCD A.
–	Afișaj principal: oferă informații despre parametrii
de bază ai cazanului (pentru detalii, consultați
tabelul)
–	Informații despre parametrii de funcționare ai altor
circuite de încălzire (dacă există)
–	Reglaje: permit reglarea individuală a parametrilor
cazanului și a celorlalte circuite de încălzire în
funcție de preferințele utilizatorului
–	Service/Configurare: permite configurarea
instalației de încălzire în funcție de condițiile
structurale (disponibile pentru compania de
instalare și companiile de specialitate după
introducerea codului de acces) și afișajul
semnalelor de intrare și ieșire pentru cazan,
precum și al parametrilor actuali
–	PETRECERE/CONCEDIU/MANUAL: permite
schimbarea rapidă a algoritmului de funcționare,
după cum este necesar.
–	Regim de funcționare.
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Funcțiile individuale pot fi accesate după selectarea
afișajului corespunzător de funcții și apăsarea
comutatorului rotativ. Dacă apare o eroare în cazan,
aceasta este indicată pe ecranul funcției principale prin
. După apăsarea comutatorului rotativ, este afișată
o listă de erori.
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Comandă
Consolă de operare VMN3 (continuare)
Afișaj principal

A	Afișaj descărcare de căldură
B	Afișajul programului de încălzire activ
C	Afișajul temperaturii de ambianță

D	Temperatură de ambianță
E	Temperatură exterioară
F	Temperatura apei calde menajere
(dacă este cazul)

Descărcare de căldură
Preparare de apă caldă menajeră/Căldură stocată
Încălzire
Încărcare tampon
Program de încălzire actual
Programat (program zilnic/săptămânal)
PETRECERE – Menține o temperatură plăcută de ambianță și a apei calde menajere din boiler
CONCEDIU – Menține o temperatură de ambianță și a apei calde menajere din boiler economică sau
protejată la îngheț
MANUAL – Menține temperatura de ambianță setată
TURBO – Cea mai rapidă încălzire posibilă la temperatura de ambianță setată
Program de protecție la îngheț activ
Dezinfectare acumulator
Aerisirea pompei de recirculare
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Funcția de încălzire este blocată prin semnalul aparatului master
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Comandă
Consolă de operare VMN3 (continuare)
Sygnalizacja realizowanej temperatury w pomieszczeniu
Protecție la îngheț
Temperatură economică
Temperatură de confort
Temperatură de confort plus
Temperatură de confort minus
Solicitarea căldurii pentru încălzire prin intermediul regulatorului de temperatură de ambianță
(cu dispozitiv de comandă intern)
Indică începutul încărcării tamponului prin intervale de timp setate
Afișaj erori aparat
Pompa de recirculare funcționează
Regim de încălzire pornit

Informații despre parametrii circuitului de încălzire
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Ecranul afișează temperatura pe tur A, temperatura
nominală B și identificatorul circuitului de încălzire C
(alocat în configurarea modulului VCMG3). Dacă nu
există niciun necesar de încălzire, temperatura B nu
este afișată.
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Comandă
Consolă de operare VMN3 (continuare)
Afișaj de stare
Încălzire prin recirculare
Pompa de recirculare funcționează
Eroare la senzorul de temperatură pe tur. În cazul unei erori la senzorul care măsoară
temperatura pe turul circuitului de încălzire 1, se afișează „- -”
Temperatura circuitului de încălzire este prea scăzută. Apare dacă temperatura nominală
pe turul circuitului de încălzire 2 nu este atinsă în 15 minute
Funcționarea circuitului de încălzire este întreruptă
Afișajul programului de încălzire activ
Programat (program zilnic/săptămânal)
PETRECERE – Menține o temperatură plăcută de ambianță și a apei calde menajere
CONCEDIU – Menține o temperatură de ambianță și a apei calde menajere
plăcută, economică sau protejată la îngheț
MANUAL – Menține temperatura de ambianță setată
Semnal de încălzire de la aparatul master blocat
Afișarea temperaturii de ambianță
Protecție la îngheț
Temperatură economică
Temperatură de confort
Temperatură de confort plus
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Temperatură de confort minus
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Setări
Consolă de operare VMN3 (continuare)
Setări:

Dacă există alte circuite de încălzire în instalație,
acestea trebuie selectate în meniu:
■	
Cazan
■	
Circuite de încălzire.
Dacă nu există alte circuite de încălzire, lista cu setările
apare direct cu un cazan.

Setări cazan
■	Temperatură pe tur încălzire:
temperatura nominală pe tur (disponibilă numai
în modulul de bază cu parametri ficși pentru
automatizarea temperaturii de ambianță
[Configurare > CH> Reglare > Parametri ficși].
■	Temperatură de ambianță (disponibilă doar dacă
senzorul Tr este activ [Configurare > Temp.
ambianță > Senzor ambianță > Tr]:
– Economic , Confort, Confort
,
Confort+
: temperatura nominală de
ambianță disponibilă în programările orare
– Petrecere, Concediu: selectarea temperaturilor
care vor fi utilizate în programele PETRECERE și
CONCEDIU.
■	Temperatura apei calde menajere|
(disponibilă doar la sistemele cu acumulator):
– Economic , Confort
: reglarea temperaturii
apei calde menajere disponibile în programările
orare.

■	Program

încălzire (disponibil numai în modulul de bază și dacă senzorul Tr este activ
[Configurare > Temperatură de ambianță > Senzor pentru temperatura de ambianță > Tr]

A	Numărul perioadei (max. 5)
B	Ora de pornire a programului selectat
C	Ora de încheiere a programului selectat
D	Selectarea temperaturii: , , ,
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–	Nr. 1 ... Nr. 8 > Setarea a 8 programe zilnice în
fiecare program de zi. Există 5 perioade reglabile,
cărora li se poate atribui o temperatură de
ambianță ( , , , ).
	Procedura de setare a programelor zilnice este
descrisă la Programare orară zilnică.
Indicație: Dacă nu sunt definite intervale, se
utilizează o temperatură economică. ( ).
–	Săptămânal: alocarea unui reglaj inițial în fiecare
zi a programului săptămânal.
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Setări
Consolă de operare VMN3 (continuare)
■	Program

acumulator tampon
(disponibil numai în regimul de funcționare tampon).

A	Numărul perioadei (max. 5)
B	Oră de pornire încărcare tampon
C	Oră de încheiere încărcare tampon

–	Nr. 1 ... Nr. 8 > Setarea a 8 programe zilnice cu 5
perioade reglabile, în care tamponul este încărcat.
	Procedura de setare a programelor zilnice este
descrisă la Programare orară zilnică.
–	Săptămânal: alocarea unei setări per zi a
săptămânii pentru programele zilnice.

■	Program

apă caldă menajeră (disponibil doar la sistemele cu acumulator de apă caldă menajeră):
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A	Numărul perioadei conform programării orare (max. 5)
B	Ora de pornire pentru temperatura selectată
C	Ora de încheiere pentru temperatura selectată
D	Selectarea temperaturii: ,

–	Nr. 1 ... Nr. 8 > Setarea a 8 programe zilnice per
program de zi cu 5 perioade reglabile, cărora
le poate fi atribuită o temperatură a apei calde
menajere din boiler ( , ).
	Procedura de setare a programelor zilnice este
descrisă la Programare orară zilnică.
Indicație: dacă nu este definită nicio
temperatură, se utilizează o temperatură
economică ( ).
–	Săptămânal: alocarea unei setări per zi a
săptămânii pentru programele zilnice.
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Setări
Consolă de operare VMN3 (continuare)
■	PROGRAM

DE RECIRCULARE (disponibil doar dacă recircularea apei calde menajere este activă):

A	Numărul perioadei conform programării orare (max. 5)
B	Ora de pornire pentru regimul de recirculare
B	Ora de încheiere pentru regimul de recirculare

■	Dezinfectare

(disponibilă doar la sistemele cu
acumulator de apă caldă menajeră):
–	Temperatură: temperatura apei calde menajere
din boiler în timpul dezinfectării
–	Ziua săptămânii: ziua de dezinfectare în
programul automat
–	Timp: timpul necesar pentru dezinfectare în
programul automat
–	Timp de funcționare: timp necesar pentru
dezinfectare (calculat din momentul atingerii
temperaturii de dezinfectare)
–	Regim de funcționare automat:
	Da – pornire automată a dezinfectării la ora
specificată (ora, ziua săptămânii)
	Nu – dezinfectare automată dezactivată.
Dezinfectarea se efectuează numai la
cererea utilizatorului instalației.
–	Recirculare: dezinfectarea poate fi activată
pentru întreaga instalație sau numai pentru apa
caldă menajeră
–	Pornire acum: pornire manuală a dezinfectării
(indiferent de ziua și ora setate).
■	Dată/oră:

–	Setarea orei curente a sistemului (anul, luna,
ziua lunii, ora).
–	Modificare automată a orei:
Da – comutare automată a orei sistemului între
ora de vară și iarnă
Nu – comutare automată dezactivată.

■
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Limbă:
–	Selectarea limbii meniului.

■	Interfață

cu utilizatorul:
–	MIN. Luminozitate: reglarea luminozității displayului în regim Standby.
–	MAX. Luminozitate: reglarea luminozității
display-ului în timpul funcționării.
–	Semnal sonor:
	Da – semnal sonor în timpul funcționării
comutatorului rotativ de funcționare
	Nu – niciun semnal sonor în timpul funcționării
comutatorului rotativ de funcționare
–	Sensibilitatea comutatorului rotativ:
1 – ridicată/4 – scăzută.
■

Instalație:
–	Tip: VMx3 (marcaj).
–	Program MSK: versiunea de program a
sistemului de comandă al cazanului.
–	Program PW: versiunea programului consolei.
–	Putere nominală maximă: puterea reglată a
cazanului.
–	Resetare: pornirea cazanului.
–	Reglaj implicit din fabricație: restabilire.

Setări circuit de încălzire
Dacă există mai multe circuite de încălzire, selectați
din listă circuitul de încălzire corespunzător. Dacă
există doar un singur circuit de încălzire, pentru acesta
este afișată direct o listă de parametri.
■	Program

circuit de încălzire (disponibil numai
pentru module sursă și acumulator). Setările zilnice
și săptămânale ale programului se efectuează în
același mod ca și pentru programul de încălzire.
■ Instalație:
–	Oprire:
	Da – lipsă funcționare circuit de încălzire
Nu – funcționare normală a circuitului de încălzire.
–	Resetare– resetarea dispozitivului de comandă
al circuitului de încălzire
–	Versiunea dispozitivului de comandă al circuitului
de încălzire
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–	Nr. 1 ... Nr. 8 > Setarea a 8 programe zilnice per
program de zi. Există 5 perioade reglabile în care
funcționează pompa de recirculare.
	Procedura de setare a programelor zilnice este
descrisă la Planificare zilnică.
–	Săptămânal: alocarea unei setări per zi a
săptămânii a programelor zilnice setate.

Setări
Consolă de operare VMN3 (continuare)
Petrecere/Concediu/Manual
Modificare rapidă a algoritmului de funcționare, după
cum este necesar.
■	
Petrecere: durata setată a regimului de funcționare
(de la 1 până la 24 de ore sau până la modificarea
de către utilizator).
■	
Concediu: durata setată a regimului de funcționare
(de la 1 până la 60 de zile sau până la modificarea
de către utilizator).
■	
Manual: atingerea temperaturii de ambianță setate
în sistemul de comandă – până la modificarea de
către utilizator.
■	
Turbo: pornirea funcției de încălzire în clădire
cu parametri maximi până când este atinsă
temperatura nominală de ambianță.
Indicație: această opțiune este disponibilă
numai dacă temperatura de ambianță scade sub
temperatura setată în prezent în programarea
orară.

Regim de funcționare
Regimul de funcționare curent al cazanului este indicat
pe afișaj. În funcție de configurarea cazanului, sunt
disponibile următoarele regimuri de funcționare:

* Dacă unul dintre regimurile de funcționare de mai
sus este activat după accesarea setărilor Petrecere/
Concediu/Manual, acesta poate fi oprit. Temperatura
nominală poate fi modificată și în regimul de
funcționare Manual.
* Simbolul pentru regimul de funcționare activat este
indicat pe afișajul funcțiilor principale.
■	
Standby

– Funcțiile de încălzire și de preparare de
apă caldă menajeră sunt oprite.
■	
Vară – Funcție de încălzire doar pentru apă caldă
menajeră.
Indicație: această funcție este disponibilă numai
dacă există un acumulator de apă caldă menajeră.
■	
Iarnă – Funcție de încălzire doar pentru încălzire și
apă caldă menajeră (în cazul în care este instalat un
acumulator de apă caldă menajeră).
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În cazul în care cazanul este în regim Standby (afișaj
oprit), apăsarea comutatorului rotativ indică regimul
de funcționare pe afișaj. Pentru a modifica regimul de
funcționare, apăsați comutatorul rotativ de navigare
și selectați poziția corespunzătoare. Dacă selectați
„Final” setările sunt părăsite fără a modifica regimurile
de funcționare.
Punerea în funcțiune
În cazul în care cazanul este pus în funcțiune pentru
prima dată sau dacă a fost resetat la reglajele din
fabricație, selectați mai întâi limba meniului și apoi
selectați puterea cazanului din listă. Funcționarea
cazanului poate fi setată corect numai după
introducerea acestor date. La punerea în funcțiune a
modulelor de încălzire pentru prima dată, configurați
mai întâi modulul VCMG3 (consultați capitolul 4.2
Instrucțiuni privind regimul de configurare pentru
VCMG3). În special, asigurați-vă că este atribuit un
număr de identificare unic.
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Setări
Consolă de operare VMN3 (continuare)
Programare orară zilnică:

A
B
C

F
E
D

A	Secțiunea programare orară
B	Perioade de la 1 la 5
C	Oră de pornire
D	Oră de încheiere
E	Stare de funcționare
F	Comandă (activă în timpul editării):
Preluare
Ștergere
Adăugare
selectate E sunt setate în programarea orară pentru
acumulatorul tampon.
Pentru a modifica parametrii pentru programarea
orară zilnică, selectați programare orară și apăsați
comutatorul rotativ de navigare. Primul parametru
clipește (ora de pornire) – folosiți comutatorul rotativ
de navigare pentru a seta noua perioadă (ore și
minute separat), rotind stânga/dreapta și confirmați
apăsând din nou. În același timp, următorul afiș începe
să clipească, astfel încât să poată fi editați următorii
parametri (ora de încheiere). Ultima poziție editabilă
este o comandă. Pentru a salva modificările, selectați
comanda „Salvare”
și apăsați comutatorul rotativ
pentru a finaliza editarea. Pentru a șterge timpul de
conectare selectat, selectați timpul de conectare
corespunzător pentru editare. Accesați poziția
„Comandă” apăsând comutatorul rotativ, selectați
„Ștergere” și apăsați din nou comutatorul rotativ.
Pentru a adăuga o perioadă nouă, selectați ultima
perioadă definită, accesați poziția „Comandă” apăsând
comutatorul rotativ, selectați „Adăugare” și apăsați
din nou comutatorul rotativ pentru a adăuga perioada
nouă (editarea perioadelor noi este descrisă mai sus).
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Pentru încălzire și acumulatorul de apă caldă menajeră
se definesc ora de pornire C și ora de încheiere D
în programarea orară zilnică, astfel încât starea de
funcționare selectată E să fie menținută în încăpere
(program de încălzire) sau în acumulatorul de apă
caldă menajeră (program de apă caldă menajeră).
Temperatura economică (starea de funcționare
economică) este activă între aceste ore.
Timpul în care pompa de recirculare funcționează
constant este stabilit în programarea orară pentru
pompa de recirculare a apei calde menajere.
Perioadele pentru obținerea stării de funcționare
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Setări
Consolă de operare VMN3 (continuare)
Dacă nu au fost încă definiți timpii de conectare,
perioada cuprinsă între ora 00:00 și 23:59 este setată
după selectarea „Nou”. Aceasta ar trebui editată în
conformitate cu cerințele utilizatorului.

Programul zilnic este salvat în setările cazanului
apăsând comanda „FINAL”.

Funcția TURBO
Dacă în clădire este rece și trebuie încălzită rapid,
poate fi activată funcția TURBO. Această funcție
pornește – cu condiția îndeplinirii condițiilor de pornire
a încălzirii – încălzirea cu parametri maximi și îi
menține până la atingerea temperaturii necesare într-o
încăpere. Această funcție poate fi pornită automat
atunci când temperatura de ambianță scade prin
histerezisul temperaturii nominale de ambianță.

Funcția este inactivă în cazul în care cazanul este
controlat de un regulator extern de temperatură
de ambianță conectat la intrarea temperaturii de
ambianță. În acest caz, activați regimul de protecție
la îngheț pe regulatorul extern. Cazanul menține apoi
temperatura nominală manual.
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Regimul de funcționare automat este setat în meniul
[Configurare > Turbo]. Selectarea „Acumulator de apă
caldă – NU” duce la dezactivarea priorității apei calde
menajere pe toată durata funcționării Turbo. În meniul
„Petrecere/Concediu/Manual”, este posibilă activarea
automată a acestei funcții (fără prioritate pentru
încălzirea apei menajere), cu condiția ca temperatura
de ambianță să fie mai mică decât cea programată.
Pentru a activa funcția Turbo este necesar senzorul Tr.

Protecție la îngheț
Dacă temperatura de ambianță scade sub 7 °C și
temperatura exterioară scade sub 2 °C în regim
Standby și în regim de vară, încălzirea este activată.
Pentru activare este necesar senzorul Tr.
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Setări
Consolă de operare VMN3 (continuare)
Caracteristică de încălzire
Sistemul de comandă al cazanului menține
temperatura corectă în instalația de încălzire, în
funcție de temperatura exterioară. Dacă temperatura
exterioară a clădirii este scăzută, necesarul de
încălzire în clădire este mai mare. Dacă temperatura
exterioară este ridicată, nu este necesară menținerea
unei temperaturi ridicate în interiorul instalației.
Corelația dintre temperatura exterioară și temperatura
instalației de încălzire poate fi reprezentată grafic
folosind așa-numita caracteristică de încălzire.
Diagrama de mai jos prezintă un rezumat al
caracteristicilor de încălzire pentru temperatura
nominală de ambianță de 22 °C. În funcție de
caracteristicile clădirii, zona climatică și tipul instalației
de încălzire, trebuie selectată caracteristica de
încălzire corespunzătoare.

90,0

Tch [°C]

80,0

A

24
n= 2
2
n= 20
n= 8
n=1
6
n=1
4
n=1
n=12
n=10
n=8
n=6
n=4

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
20

10

0

-10

Tout [°C]
-20

A	Nr. caracteristică de
încălzire (p = 0)

Dacă este necesară o compensare a caracteristicii de
încălzire, trebuie modificat parametrul [caracteristică
de încălzire]. Diagrama de mai jos prezintă
caracteristica de încălzire nr. 12 cu o compensare de
-10 °C și 10 °C.
90,0 Tch [°C]
80,0

A

0
, p=1
n=12
, p=0
n=12
10
, p=n=12

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
10

0

-10

Tout [°C]
-20

A	p – Compensarea
caracteristicii de încălzire
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20,0
20
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Comandă
Consolă de operare VMN3

9:37 Mo 12.08.2019

61°
45°
21°

A	Afișaj
B	Comutator rotativ de navigare pentru afișajul
semnalului și parametrilor și reglaje

Prin rotirea butonului B (spre dreapta sau stânga) în
timpul programului activ de iarnă sau vară, comutați
între afișaje de funcții de pe ecranul LCD A.
–	Afișaj principal: oferă informații despre parametrii
de bază ai cazanului (pentru detalii, consultați
tabelul)
–	Reglaje: permit reglarea individuală a parametrilor
cazanului și a celorlalte circuite de încălzire în
funcție de preferințele utilizatorului
–	Service/Configurare: permite configurarea
instalației de încălzire în funcție de condițiile
structurale (disponibile pentru compania de
instalare și companiile de specialitate după
introducerea codului de acces) și afișajul
semnalelor de intrare și ieșire pentru cazan,
precum și al parametrilor actuali
–	PETRECERE/CONCEDIU: permite schimbarea
rapidă a algoritmului de funcționare, după cum
este necesar.
	Indicație: afișajul este activ în timp ce acumulatorul
de apă caldă menajeră este disponibil.
–	Regim de funcționare.
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Funcțiile individuale pot fi accesate după selectarea
afișajului corespunzător de funcții și apăsarea
comutatorului rotativ. Dacă apare o eroare în cazan,
aceasta este indicată pe ecranul funcției principale prin
. După apăsarea comutatorului rotativ, este afișată
o listă de erori.
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Comandă
Consolă de operare VLN3 (continuare)
Afișaj principal

9:37 Mo 12.08.2019

9:37 Mo 12.08.2019

61°

85°

45°
21°

65°
42°

A	Afișaj descărcare de căldură
B	Temperatură pe retur
C	Temperatură pe tur
D	Temperatură sau simbol reglat din fabricație
(dacă încălzirea este blocată de un semnal
de la aparatul supraordonat)

32°

E	Temperatura apei calde menajere
F	Program apă caldă menajeră activ
G	Afișajul contactului de comandă a temperaturii
de îmbiată închis (comandă pentru încălzire)

Eroare la aparat
Pompă de recirculare în funcțiune (dacă luminează intermitent înseamnă că nu a fost atins debitul
volumetric minim)
Pompa de circulație este aerisită
Semnal de încălzire de la aparatul master blocat
Încălzire activă
Solicitare de încălzire de la termostatul de ambianță (atunci când regulatorul intern este oprit)
Descărcare de căldură
Preparare de apă caldă menajeră
Încălzire
Afișajul execuției programului de încălzire:
Conform programului zilnic/săptămânal
PETRECERE – Menținerea unei temperaturi plăcute a apei calde menajere
CONCEDIU – Menținerea unei temperaturi a apei calde menajere plăcute, economice sau a protecției
la îngheț
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Dezinfectare preparare de apă caldă menajeră
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Setări
Consolă de operare VLN3 (continuare)
Setări:

Adaptarea parametrilor cazanului în funcție de cerințele
utilizatorului.
Setări cazan
■	
Temperatură pe tur încălzire: temperatură nominală
pentru încălzire
■	
Temperatura apei calde menajere (disponibilă doar
la sistemele cu acumulator):
– Economic , Confort
: reglarea temperaturii
apei calde menajere setate în programările orare.
■	Program

apă caldă menajeră (disponibil doar la sistemele cu acumulator de apă caldă menajeră):
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A	Numărul perioadei conform programării orare (max. 5)
B	Ora de pornire pentru temperatura selectată
C	Ora de încheiere pentru temperatura selectată
D	Selectarea temperaturii: ,

–	Nr. 1 ... Nr. 8 > Setarea a 8 programe zilnice per
program de zi cu 5 perioade reglabile, cărora
le poate fi atribuită o temperatură a apei calde
menajere din boiler ( , ).
	Procedura de setare a programelor zilnice este
descrisă la Programare orară zilnică.
Indicație: dacă nu se efectuează o definiție
suplimentară, temperatura economică este
reglată ( ).
–	Săptămânal: alocarea unei setări per zi a
săptămânii pentru programele zilnice.
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Setări
Consolă de operare VLN3 (continuare)
■	Program

de recirculare (disponibil doar dacă recircularea apei calde menajere este activă):

A	Numărul perioadei conform programării orare (max. 5)
B	Ora de pornire pentru regimul de recirculare
B	Ora de încheiere pentru regimul de recirculare

–	Nr. 1 ... Nr. 8 > Setarea a 8 programe zilnice per
program de zi. Există 5 perioade reglabile în care
funcționează pompa de recirculare.
	Procedura de setare a programelor zilnice este
descrisă la Programare orară zilnică.
–	Săptămânal: alocarea unei setări per zi a
săptămânii a programelor zilnice setate.

■	Dată/oră:

■	Dezinfectare

■

Limbă:
–	Selectarea limbii meniului.

■	Interfață

cu utilizatorul:
–	MIN. Luminozitate: reglarea luminozității
display-ului în regim Standby.
–	MAX. Luminozitate: reglarea luminozității
display-ului în timpul funcționării.
–	Semnal sonor:
	Da – semnal sonor în timpul funcționării
comutatorului rotativ de funcționare
	Nu – niciun semnal sonor în timpul funcționării
comutatorului rotativ de funcționare
–	Sensibilitatea comutatorului rotativ:
1 – ridicată/4 – scăzută.
■

Instalație:
–	Tip: VLx3 (marcaj).
–	Program MSK: versiunea de program a
sistemului de comandă al cazanului.
–	Program PW: versiunea programului consolei.
–	Putere nominală maximă: puterea reglată a
cazanului.
–	Resetare: pornirea cazanului.
–	Reglaj implicit din fabricație: restabilire.
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(disponibilă doar la sistemele cu
acumulator de apă caldă menajeră):
–	Temperatură: temperatura apei calde menajere
din boiler în timpul dezinfectării
–	Ziua săptămânii: ziua de dezinfectare în
programul automat
–	Timp: timpul necesar pentru dezinfectare în
programul automat
–	Timp de funcționare: timp necesar pentru
dezinfectare (calculat din momentul atingerii
temperaturii de dezinfectare)
–	Regim de funcționare automat:
	Da – pornire automată a dezinfectării la ora
specificată (ora, ziua săptămânii)
	Nu – dezinfectare automată dezactivată.
Dezinfectarea se efectuează numai la
cererea utilizatorului instalației.
–	Recirculare: dezinfectarea poate fi activată
pentru întreaga instalație sau numai pentru apa
caldă menajeră
–	Pornire acum: pornire manuală a dezinfectării
(indiferent de ziua și ora setate).

–	Setarea orei curente a sistemului
(anul, luna, ziua lunii, ora).
–	Modificare automată a orei:
Da – comutare automată a orei sistemului între
ora de vară și iarnă
Nu – comutare automată dezactivată.
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Setări
Consolă de operare VLN3 (continuare)
Petrecere/Concediu (doar pentru preparare de apă caldă menajeră)
Modificare rapidă a algoritmului de funcționare, după
cum este necesar.
■	
Preparare de apă caldă menajeră petrecere: durata
setată a regimului de funcționare
(de la 1 până la 24 de ore sau până la modificarea
de către utilizator).
■	
Preparare de apă caldă menajeră concediu: durata
setată a regimului de funcționare
(de la 1 până la 60 de zile sau până la modificarea
de către utilizator).
* Dacă unul dintre regimurile de funcționare de mai
sus este pornit, acesta poate fi dezactivat selectând
„Petrecere/Concediu”.
* Simbolul pentru regimul de funcționare activat este
indicat pe afișajul funcțiilor principale.

Regim de funcționare
Regimul de funcționare curent al cazanului este indicat
pe afișaj. În funcție de configurarea cazanului, sunt
disponibile următoarele regimuri de funcționare:

■	
Standby

– Funcțiile de încălzire și de preparare de
apă caldă menajeră sunt oprite.
■	
Vară – Funcție de încălzire doar pentru apă caldă
menajeră.
Indicație: această funcție este disponibilă numai
dacă există un acumulator de apă caldă menajeră.
■	
Iarnă – Funcție de încălzire doar pentru încălzire și
apă caldă menajeră (în cazul în care este instalat un
acumulator de apă caldă menajeră).
În cazul în care cazanul este în regim Standby (afișaj
oprit), apăsarea comutatorului rotativ indică regimul
de funcționare pe afișaj. Pentru a modifica regimul de
funcționare, apăsați comutatorul rotativ de navigare
și selectați poziția corespunzătoare. Dacă selectați
„Final” setările sunt părăsite fără a modifica regimurile
de funcționare.
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Punerea în funcțiune
La prima punere în funcțiune a cazanului sau la
resetarea la reglajele din fabricație, selectați mai întâi
limba meniului și apoi selectați puterea cazanului din
listă. Funcționarea cazanului poate fi setată corect
numai după introducerea acestor date.
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Setări
Consolă de operare VLN3 (continuare)
Programare orară zilnică:

A
B
C

F
E
D

A	Afișaj interval de timp
B	Numărul perioadei conform programării orare (max. 5)
C	Oră de pornire
D	Oră de încheiere
E	Selectarea temperaturii (valabilă pentru acumulatorul
de apă caldă menajeră)
F	Comandă (activă în timpul editării):
Preluare
Ștergere
Adăugare
Pentru circuitul de încălzire a apei calde menajere
se definesc ora de pornire C și ora de încheiere D
pentru temperatura setată a apei calde menajere din
acumulator E. În afara timpului setat, acumulatorul
este reglat la o temperatură economică. Ora de
pornire și sfârșitul funcționării pompei de recirculare
sunt stabilite în planul circuitului de încălzire. Pentru a
modifica parametrii pentru programarea orară zilnică,
selectați numărul programului selectat și apăsați
comutatorul rotativ de navigare.
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Primul parametru clipește (ora de pornire) – folosiți
comutatorul rotativ de navigare pentru a seta timpul de
conectare nou (ore și minute separat), rotind stânga/
dreapta și confirmați apăsând din nou. În același timp,
următorul afiș începe să clipească, astfel încât să
poată fi editați următorii parametri (ora de încheiere).
Ultima introducere este o comandă. Pentru a salva
modificările, selectați comanda „Salvare”
și apăsați
comutatorul rotativ pentru a finaliza editarea. Pentru
a șterge timpul de conectare selectat, selectați timpul
de conectare corespunzător pentru editare. Accesați
poziția „Comandă” apăsând comutatorul rotativ,
selectați „Ștergere” și apăsați din nou comutatorul
rotativ. Pentru a adăuga o perioadă nouă, selectați
ultima perioadă definită, accesați poziția „Comandă”
apăsând comutatorul rotativ, selectați „Adăugare”
și apăsați din nou comutatorul rotativ pentru a adăuga
perioada nouă (editarea perioadelor noi este descrisă
mai sus).
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Setări
Consolă de operare VLN3 (continuare)
Dacă în programul zilnic nu au fost setați timpi de
conectare, orele pentru întreaga zi pot fi setate după
selectarea „Nou”.
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Întregul program zilnic este salvat în dispozitivul
de comandă la părăsirea programului de zi după
apăsarea comenzii FINAL.
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Depanare
Este prea rece în încăperi
Cauză

Remediere

Instalația de încălzire este oprită.

■ CONECTAȚI întrerupătorul principal, dacă există (situat în afara centralei termice).
■ CONECTAȚI siguranța de pe circuitul de distribuție a curentului (siguranța

Dispozitivul de comandă sau regulatorul de
temperatură de ambianță este reglat incorect.

■ Funcționare cu regulator de temperatură de ambianță VLN3:

generală).

Reglați o temperatură mai ridicată apei din cazan (vezi pag. 20).

■ Funcționare a VMN3 comandată de temperatura exterioară:

Reglați o temperatură de ambianță mai ridicată (vezi pag. 12).

Doar la funcționarea cu preparare de apă
caldă menajeră:
Prioritatea preparării de apă caldă menajeră
este activă (
apare pe afișaj).

Așteptați până când acumulatorul de apă caldă menajeră se încălzește
(afișajul
se stinge).

Pe ecran apare „Eroare”.

Comunicați codul de eroare afișat firmei specializate în instalații de încălzire.
(Pentru o descriere a erorii, apăsați comutatorul rotativ)

Aer în instalația de încălzire.

Se aerisesc radiatoarele.

În încăperi este prea cald
Cauză

Remediere

Dispozitivul de comandă sau regulatorul de
Verificarea și corectarea temperaturii de ambianță sau a temperaturii apei din
temperatură de ambianță este reglat incorect. cazan

	
Instrucțiuni de utilizare

Regulator de temperatură de ambianță

Pe ecran apare „Eroare”.

Comunicați codul de eroare afișat firmei specializate în instalații de încălzire.
(Pentru o descriere a erorii, apăsați comutatorul rotativ)

Nu există apă caldă menajeră
Cauză

Remediere

Instalația de încălzire este oprită.

■ CONECTAȚI întrerupătorul principal, dacă există (situat în afara centralei termice).
■ CONECTAȚI siguranța de pe circuitul de distribuție a curentului (siguranța

generală).

Dispozitivul de comandă este reglat incorect. Verificați și corectați temperatura apei calde menajere
(vezi pag. 12 pentru VMN3 sau pagina 20 pentru VLN3)
Pe ecran apare „Eroare”.

Comunicați codul de eroare afișat firmei specializate în instalații de încălzire.
(Pentru o descriere a erorii, apăsați comutatorul rotativ)

Apa menajeră este prea caldă
Cauză

Remediere

Dispozitivul de comandă este reglat incorect. Verificați și corectați temperatura apei calde menajere
(vezi pag. 12 pentru VMN3 sau pagina 20 pentru VLN3)

Pe ecran apare „Eroare”
Remediere

Avarie la instalația de încălzire

Comunicați codul de avarie firmei specializate în instalații de încălzire.
6155055 RO

Cauză
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Anexă
Definiție
Regimul de funcționare cu temperatură constantă
a VLN3
La regimul de funcționare cu temperatură constantă
agentul termic este încălzit la temperatura reglată
pentru apa din cazan.
Temperatura agentului termic
Temperatura agentului termic care intră în radiatoare
(aproximativ temperatura apei din cazan).
Temperatura apei din cazan
Agentul termic din cazan (apa din cazan) este încălzit
la temperatura reglată la dispozitivul de comandă.
Această temperatură este denumită temperatura apei
din cazan.
Funcționare comandată de temperatura de
ambianță
Un regulator de temperatură de ambianță înregistrează
temperatura de ambianță și o compară cu temperatura
de ambianță dorită setată. Dacă valoarea temperaturii
de ambianță este mai mică decât valoarea dorită,
cazanul pornește. Dacă valoarea temperaturii de
ambianță este mai mare decât valoarea dorită, cazanul
se deconectează.
Reglajele la regulatorul de temperatură de ambianță
trebuie executate conform instrucțiunilor de utilizare
corespunzătoare.

Supapă de siguranță
Un element de siguranță trebuie instalat de firma
specializată în instalații de încălzire pe conducta de
apă rece. Pentru ca presiunea în acumulatorul de apă
caldă menajeră să nu crească prea mult, supapa de
siguranță se deschide automat.
Filtru de apă menajeră
Dispozitiv care elimină substanțele solide din apa
menajeră.
Temperatură tur
Temperatura agentului termic care intră în radiatoare
(pe conducta de tur). Temperatura agentului termic
care trece din radiatoare în cazan (pe conducta de
retur) este denumită temperatură pe retur.
Funcționare a VMN3 comandată de temperatura
exterioară
În regimul de funcționare comandat de temperatura
exterioară, temperatura pe tur este reglată în funcție
de temperatura exterioară. Astfel nu se generează
mai multă căldură decât este necesar pentru a încălzi
încăperile la temperatura de ambianță nominală
reglată.
Temperatura exterioară este înregistrată de un senzor
amplasat în partea exterioară a clădirii, iar apoi este
transmisă dispozitivului de comandă.

Indicație
Pentru a se atinge temperatura de ambianță dorită,
temperatura agentului termic trebuie să fie reglată la o
valoare suficient de mare.

Indicație privind eliminarea deșeurilor
Eliminarea ambalajului
Compania de instalații de încălzire va elimina
ambalajul produsului dvs. Viessmann.

	Deșeurile de ambalaje sunt trimise unei
companii certificate de eliminare a deșeurilor
pentru reciclare în conformitate cu cerințele
legale.

Scoaterea definitivă din funcțiune și reciclarea instalațiilor de încălzire
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Produsele Viessmann sunt reciclabile. Componentele
și agenții de lucru ai instalațiilor dvs. de încălzire nu se
elimină împreună cu deșeurile menajere.

	Lichidele de funcționare (de exemplu, agentul de
încălzire) pot fi eliminate la punctele de colectare
de la nivel local.

Vă rugăm să discutați cu firma specializată în instalații
de încălzire despre eliminarea corectă a instalației dvs.
vechi.
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Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactați administrația locală, un serviciu de
eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde a fost achiziționat
acest produs.
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Viessmann România
RO 507075 Ghimbav, Brasov
Telefon: 0268 407800
Telefax: 0268 407840
www.viessmann.com
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Produsul uzat nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Dispozitivul
demontat trebuie dus pentru reciclare la un punct de colectare
a deșeurilor electrice și electronice. Eliminarea corectă a
produsului uzat previne efecte potențial dăunătoare asupra
mediului înconjurător care pot rezulta din manipularea
incorectă a deșeurilor.

