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Прилад дистанційного керування VR 81 / 2 можна використову-
вати разом з типами регулятора VRC 430 / VRC 430f та 
VRC 470.

 > Дотримуйтеся наступних вказівок з установки, введення в екс-
плуатацію та керування.

VRC 430 / VRC 430f
 > Дотримуйтеся Посібника з експлуатації й установки, що дода-

ється до приладу дистанційного керування № 0020055721.

VRC 470
 > Під час установки та введення в експлуатацію дотримуйтеся 

Посібника з експлуатації й установки № 0020055721, 
що додається до приладу дистанційного керування.

 > Під час експлуатації враховуйте наступне:

На VR 81 / 2 Ви можете настроїти лише задану температуру 
приміщення. Всі інші настройки, наприклад, визначення режимів 
роботи або часових вікон, можна виконати на регуляторі 
VRC 470.
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Abb. 1.1 Огляд приладу

1  Дисплей
2 Елемент керування задатчик (поверни і натисни)

Abb. 1.2 Основна індикація

На дисплеї "основна індикація" відображається поточна темпера-
тура приміщення. Додатково символи на дисплеї показують 
попереджувальні повідомлення і повідомлення про помилки.

Вкладний лист до Посібника з експлуатації й установки 
№ 0020055721 для приладу дистанційного керування VR 81
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Принцип керування

Керування приладом дистанційного керування VR 81 / 2 здійсню-
ється за допомогою задатчика, який працює за принципом керу-
вання Vaillant "поверни і натисни".
Повернути задатчик:  Змінити значення, що настроюються
Натиснути задатчик:  Підтвердити значення

Існує два рівні керування:
 – Рівень користувача, на якому можна зчитувати і змінювати 

задану температуру приміщення,
 – Рівень фахівця, призначений для фахівця. Він використовується 

для відображення та для настройки і зміни особливих параме-
трів опалювальної установки.

Мигаюча ділянка дисплею вказує на змінюваний параметр.

Настройка заданої температури приміщення

В основній індикації відображається поточна температура примі-
щення.

 > Поверніть задатчик.
Індикація поточної температури приміщення гасне. З'являється і 
мигає настроєна задана температура приміщення. Тепер Ви 
можете змінити настроєну задану температуру приміщення.

 > Поверніть задатчик ліворуч або праворуч, щоб зменшити або 
збільшити задану температуру приміщення. 

Через п'ять секунд індикація повертається в режим основної інди-
кації. Змінена задана температура приміщення прийнята.

Повідомлення про стан та помилки
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Abb. 1.3 Огляд дисплея

1 Вимога обслуговування опалювального приладу або рівень фахівця
2 Збій опалювального приладу
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На дисплеї відображається символ " "
Ви або знаходитесь на рівні фахівця, або наявна вимога обслуго-
вування опалювального приладу.
a) На дисплеї відображається рівень керування фахівця.

b
 Обережно!

Функціональні порушення з-за неправильних 
настройок!
Змінювати настройки може лише Ваш фахівець.

 > Не змінюйте настройок.
 > Почекайте п'ять хвилин, поки індикація повер-

неться до основної індикації.

b) Якщо символ не гасне через п'ять хвилин, це свідчить про 
наявність вимоги обслуговування опалювального приладу.

 > Зверніться до свого фахівця.

На дисплеї відображається символ " "
Наявний збій опалювального приладу.

 > Зверніться до свого фахівця.

На дисплеї відображається "Err":

Abb. 1.4 Повідомлення про помилку

Наявна помилка приладу дистанційного керування VR 81 / 2 або 
помилка обміну даними на eBUS.

 > Зверніться до свого фахівця.
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