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Informace k dokumentaci

Následující informace platí pro celou dokumentaci. 
Společně s tímto návodem k obsluze a instalaci platí také 
další podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto návodu, 
nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

1.1 Archivace podkladů
Tento návod k obsluze a instalaci a také všechny další 
platné podklady uložte tak, aby byly v případě potřeby 
k dispozici.

1.2 Použité symboly
Při obsluze a instalaci zařízení  dbejte bezpečnostních 
pokynů  uvedených v tomto návodu k obsluze a instalaci 

d Nebezpečí!
Bezprostřední nebezpečí ohrožující zdraví 
člověka a jeho život!

e Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem!

H Pozor!
Nebezpečí popálení nebo opaření!

a Pozor!
Možné nebezpečné situace pro výrobek 
a životní prostředí!

h Upozornění
Užitečné informace a pokyny.

 Symbol pro požadovanou činnost

1.3 Platnost návodu
Tento návod k obsluze a instalaci platí výlučně pro 
zařízení s následujícími čísly zboží:
0020028539, 0020028541, 0020028542

Pro provozovatele: 
Číslo zboží/výrobní číslo vašeho dálkového ovládacího 
zařízení si vyžádejte u svého servisního technika.

1.4 Další platné podklady
Při obsluze regulátoru calorMATIC 430f dbejte pokynů ve 
všech návodech k obsluze součástí a komponentů 
zařízení. Tyto návody jsou přiloženy k součástem zařízení 
a dalším komponentům.

Informace k dokumentaci 
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Informace k dokumentaci

1.5 Označení CE
Označením CE se dokládá, že dálkové ovládací zařízení 
VR 81 splňuje požadavky příslušných směrnic:
– směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (směrnice 

č. 89/336/EEC),
– směrnice o nízkém napětí (směrnice 2006/95/ES)
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Vlastnosti zařízení 1
Bezpečnost 2

Návod k obsluze

h Upozornění 
Po instalaci by Vám měl servisní technik 
vysvětlit ovládání zařízení VR 81. Tím se můžete 
vyhnout neúmyslným změnám nastavení.

 Upozornění 
Přečtěte si návod k obsluze pro regulátor 
VRC 430. Zde je popsáno, jak lze u vašeho 
topného zařízení nastavit důležité parametry 
(např. časová okna). Na konci dokumentu také 
najdete vysvětlení odborných pojmů a důležitých 
funkcí v abecedním pořadí.

1 Vlastnosti zařízení

Zařízení VR 81 je drátový dálkový ovladač pro jeden topný 
okruh používaný v kombinaci s regulátorem VRC 430. 
Komunikace s topným zařízením probíhá probíhá pomocí 
dvoužílového sběrnicového vedení (eBUS). 

Pomocí dálkového ovladače VR 81 můžete nastavovat, 
resp. měnit důležité funkce (provozní režim, požadovanou 
teplotu místnosti).
Použít lze pouze jeden dálkový ovladač VR 81.

Vlastnosti produktu
– Rozhraní sběrnice eBUS
– Zobrazení symbolů
– Ovládání pomocí jednoho ovladače na Vaillant principu 

"Otoč a klepni"
– Samostatná montáž dálkového ovladače

2  Bezpečnost

Zařízení dálkového ovládání VR 81 smí instalovat pouze 
autorizovaný kvalifikovaný servis, který odpovídá za 
dodržení stávajících norem a předpisů.
Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto návodu, 
nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.
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3 Pokyny k provozu 

3 Pokyny k provozu

3.1 Použití v souladu s určením
Dálkové ovládací zařízení VR 81 bylo zkonstruováno na 
základě nejnovějších poznatků vědy v souladu 
s všeobecně uznávanými bezpečnostními pravidly.
Přesto může při neodborném použití nebo použití,
které není v souladu s určením, dojít k porušení přístroje a 
jiných věcných hodnot.

Zařízení VR 81 slouží k dálkovému ovládání smíšeného či 
nesmíšeného topného okruhu pro regulátor VRC 430 ve 
spojení s topným zařízením Vaillant disponujícím 
rozhraním sběrnice eBUS.

Jiné použití nebo použití přesahující toto určení se považuje 
za použití v rozporu s určením zařízení. Za takto vzniklé 
škody nenese výrobce / dodavatel žádnou odpovědnost. 
Riziko nese samotný provozovatel.
K použití v souladu s určením patří také dodržování 
návodu k obsluze a instalaci, včetně všech ostatních 
platných podkladů.

3.2 Podmínky okolního prostředí
Dálkový ovladač VR 81 smí být instalován pouze 
v suchých místnostech.

Je-li na regulátoru VRC 430 pro dálkově ovládaný topný 
okruh aktivována funkce "Napojení prostoru", dbejte na 
to, aby:
– dálkový ovladač VR 81 nebyl zakrytý nábytkem, závěsy 

nebo jinými předměty,
– všechny ventily topných těles v prostoru, v němž je 

namontován dálkový ovladač VR 81, byly plně otevřeny.

Váš servisní technik vás může informovat, je-li funkce 
"Napojení prostoru" aktivována.

3.3 Péče

h Upozornění 
K čištění nepoužívejte abrazivní či jiné čisticí 
prostředky. Mohly by poškodit ovládací prvky, 
skříň zařízení nebo displej.

 Skříň dálkového ovladače VR 81 čistěte vlhkým 
hadříkem.
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Pokyny k provozu 3 

3.4 Služba zákazníkům a záruka výrobce

Servis
Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze 
smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam 
autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden 
na internetové adrese www.vaillant.cz.

Záruční lhůta
Výrobce poskytuje na výrobek záruku ve lhůtě a za 
podmínek, které jsou uvedeny v záručním listě. Záruční 
list je nedílnou součástí dodávky přístroje a jeho platnost 
je podmíněna úplným vyplněním všech údajů.

3.5 Recyklace a likvidace
Dálkový ovladač VR 81 a příslušné obaly sloužící k jeho 
ochraně při dopravě jsou vyrobeny převážně 
z recyklovatelných surovin.

Zařízení
Ovladač VR 81 ani veškeré příslušenství nepatří do 
domovního odpadu. Zajistěte, aby staré zařízení 
a eventuální příslušenství bylo doručeno kvalifikovanému 
podniku k řádné likvidaci.

Balení
Likvidaci obalů sloužících k ochraně během dopravy 
zařízení přenechejte autorizovanému kvalifikovanému 
servisu, který zařízení instaloval.
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4 Obsluha

4 Obsluha

1

2

Obr. 4.1 Přehled zařízení

Legenda
1 Displej
2 Ovládací prvek Ovladač (Otoč a klepni)

4.1 Schéma čelních ovládacích a indikačních prvků

1 2 3 4 5

67

Obr. 4.2 Přehled displeje

Legenda
1 Topný okruh - provozní režim Automaticky
2 Regulace podle komfortní teploty
3 Regulace podle teploty snižování nebo ochrany proti mrazu
4 Topný okruh - provozní režim Ručně
5 Topný okruh - provozní režim Vyp (OFF)
6 Chyba - topné těleso
7 Požadavek na údržbu - topné těleso
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Obsluha 4

Obr. 4.3 Základní ukazatel

V "základním zobrazení" se zobrazuje aktuální pokojová 
teplota. 
Kromě toho zobrazují symboly na displeji nastavený 
provozní režim a chybová a údržbová hlášení. V 
tabulce 4.1 je vysvětlen význam použitých symbolů.
Provozní režim není zobrazen v případě, pokud:
- byla na zařízení VRC 430 v úrovni provozovatele 

naprogramována funkce Prázdniny,
- byla na zařízení VRC 430 v úrovni servisního technika 

nastavena funkce Zasychání mazaniny.

Symbol Význam

Topný okruh - provozní režim Automaticky 
(lze nastavit na dálkovém ovladači VR 81 nebo na 
regulátoru VRC 430)

Regulování podle komfortní teploty
v naprogramovaném časovém okně pro topení 
(zobrazuje se pouze v provozním režimu topného 
okruhu Automaticky)

Regulování podle teploty snižování nebo ochrany 
proti mrazu mimo naprogramované časové okno pro 
topení (zobrazuje se pouze v provozním režimu 
topného okruhu Automaticky)

Topný okruh - provozní režim Ručně 
(lze nastavit na dálkovém ovladači VR 81 nebo na 
regulátoru VRC 430)

Topný okruh - provozní režim Vyp (OFF) 
(lze nastavit na dálkovém ovladači VR 81 nebo na 
regulátoru VRC 430)

Chyba - topné těleso

Požadavek na údržbu - topné těleso nebo úroveň 
servisního technika

Tab. 4.1 Význam symbolů
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4 Obsluha

4.2 Koncept ovládání
Zařízení VR 81 se ovládá pomocí ovladače podle koncepce 
ovládání Vaillant "Otoč a klepni".
Otočení ovladače:  Změna nastavitelných hodnot
Klepnutí ovladačem:  Potvrzení hodnoty; 

Volba úrovně ovládání/parametrů 

Existují dvě úrovně ovládání:
- Úroveň provozovatele, ve které lze odečítat, nastavovat 

a měnit požadovanou teplotu místnosti 
a provozní režim,

- Úroveň servisního technika, která je pro něj vyhrazena. 
Slouží k zobrazování a nastavování/změně specifických 
parametrů topného zařízení.

Blikající oblast na displeji vymezuje měnitelné parametry.

4.3 Nastavení požadované teploty místnosti

h Upozornění
Pokud byly na regulátoru VRC 430 aktivovány 
funkce Prázdniny nebo Zasychání mazaniny nebo 
zvolen provozní režim Vyp (OFF), nelze zobrazit, 
resp. změnit požadovanou teplotu místnosti. 
Namísto požadované teploty místnosti se na 
displeji zobrazí pouze čáry "--".

V základním zobrazení se zobrazí aktuální teplota 
místnosti a nastavený provozní režim.

 Otočte ovladačem.
Zobrazení aktuální teploty místnosti zmizí. Ukazatel 
požadované teploty místnosti se rozsvítí a zůstane blikat. 
Nyní můžete nastavenou požadovanou teplotu místnosti 
změnit.

 Ke snížení nebo zvýšení požadované teploty místnosti 
otočte ovladačem doleva nebo doprava. 

Zhruba po pěti sekundách se indikace vrátí do základního 
zobrazení. Systém převezme změněnou požadovanou 
teplotu místnosti.
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Obsluha 4

4.4 Nastavení provozního režimu

h Upozornění
Pokud byly na regulátoru VRC 430 aktivovány 
funkce Prázdniny nebo Zasychání mazaniny, 
nelze zobrazit, resp. změnit druh provozního 
režimu.

V základním zobrazení se zobrazí aktuální teplota 
místnosti a nastavený provozní režim.

 Klepněte jednou na ovladač.
Nastavený provozní režim se rozsvítí a zůstane blikat.

 Otáčejte ovladačem, až se na displeji zobrazí 
požadovaný provozní režim.

h Upozornění
Provozní režim je zobrazen pomocí symbolu. 
Význam použitých symbolů je vysvětlen 
v tabulce 4.1.

 Stlačte ovladač k tomu, abyste potvrdili zvolený 
provozní režim nebo vyčkejte pět minut, dokud 
indikace nepřejde do základního zobrazení. Systém 
převzal nastavený provozní režim.

4.5 Nastavení dalších parametrů
Na dálkovém ovladači VR 81 lze nastavit pouze 
požadovanou teplotu místnosti a druh provozního režimu. 

Všechna další nastavení jako je např. určení časových 
oken nebo programování funkce Prázdniny lze provádět 
pouze na regulátoru VRC 430.

4.6 Doba platnosti změněných požadovaných 
hodnot pro regulaci

Pokud jste v úrovni provozovatele změnili požadovanou 
teplotu místnosti, je nová hodnota pro regulaci 
směrodatná, ale v závislosti na druhu provozního režimu 
je účinná jen dočasně.

Provozní režim Ručně
Teplota místnosti se reguluje tak dlouho na nově 
nastavenou hodnotu, dokud se nezmění provozní režim 
nebo hodnota.

Provozní režim Ručně
- Pokud jste změnili požadovanou teplotu místnosti mimo 

časové okno:
Teplota místnosti se reguluje tak dlouho na novou 
hodnotu, dokud nezačne další časové okno.

- Pokud jste změnili požadovanou teplotu místnosti 
v časovém okně:
Teplota místnosti se reguluje na novou hodnotu do 
konce aktuálního časového okna.
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4 Obsluha
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Obr. 4.4  Doba trvání změny požadované hodnoty 

(zde: požadovaná teplota místnosti)

Obr. 4.4 znázorňuje naprogramované časové okno 
s příslušnou požadovanou teplotou místnosti (21 °C).

Na dolním diagramu je na (1) požadovaná hodnota 
změněna (20 °C). Na tuto hodnotu se reguluje až do 
začátku časového okna.
Od okamžiku (2) se reguluje na požadovanou hodnotu 
časového okna (21 °C).
V okamžiku (3) je požadovaná hodnota teploty místnosti 
změněna (17 °C).
Na tuto hodnotu je regulováno až do konce časového 
intervalu (4).
Po ukončení časového intervalu je opět regulováno na 
teplotu útlumu (15 °C). 

(Více informací k časovým oknům najdete v návodu 
k obsluze regulátoru VRC 430.) 
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Stavová a chybová hlášen 5

5 Stavová a chybová hlášení

Na displeji se zobrazí symbol 
a) Požadavek na údržbu topného tělesa je aktuální.

 Kontaktujte servisního technika.

b) Displej ukazuje úroveň ovládání pro servisního 
technika.

a V žádném případě neprovádějete na zařízení 
změny či nastavení. Mohlo by dojít k poškození 
vašeho topného systému.

h Upozornění
Zhruba po pěti minutách přechází indikace 
automaticky do základního zobrazení.

Na displeji se zobrazí symbol 
Chyba na topném tělese.

 Kontaktujte servisního technika.

Displej ukazuje "Err":

Obr. 5.1 Chybové hlášení

Chyba na dálkovém ovladači VR 81 nebo chyba 
komunikace na rozhraní sběrnice eBUS.

 Kontaktujte servisního technika.
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6 Pokyny k instalaci a provozu
7 Bezpečnostní pokyny a předpisy

Návod k instalaci

6 Pokyny k instalaci a provozu

Montáž, elektrické připojení, nastavení přístroje a první 
uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný 
kvalifikovaný servis!

6.1 Použití v souladu s určením
Dálkové ovládací zařízení VR 81 bylo zkonstruováno na 
základě nejnovějších poznatků vědy v souladu s 
všeobecně uznávanými bezpečnostními pravidly.
Přesto může při neodborném používání nebo použití 
v rozporu s určením dojít k poškození přístroje a k jiným 
hmotným škodám.
Zařízení VR 81 slouží k dálkovému ovládání smíšeného či 
nesmíšeného topného okruhu pro regulátor VRC 430 ve 
spojení s topným zařízením Vaillant disponujícím 
rozhraním sběrnice eBUS.
Komunikace s regulátorem se uskutečňuje pomocí 
dvoužílového sběrnicového vedení (eBus). Použít lze 
pouze jeden dálkový ovladač VR 81.
Jiné použití nebo použití přesahující toto určení se 
považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Za takto 
vzniklé škody nenese výrobce / dodavatel žádnou 
odpovědnost. Riziko nese samotný provozovatel.

K použití v souladu s určením patří také dodržování 
návodu k obsluze a instalaci a všech dalších platných 
podkladů.

7  Bezpečnostní pokyny a předpisy

Dálkový ovladač VR 81 musí instalovat autorizovaný 
kvalifikovaný servis, který odpovídá za dodržení 
stávajících norem a předpisů.
Za škody, které vzniknou nedodržováním tohoto návodu, 
nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

K zapojení používejte běžně dostupná vedení.
- Minimální průřez vedení 0,75 mm2

Nesmí být překročeny následující maximální délky vedení: 
- Vedení na sběrnici: 300  m
Připojovací vedení 230   V a vodiče senzorů nebo sběrnic 
musí být od délky 10 m vedeny zvlášť.
Dálkový ovladač smí být instalován pouze v suchých 
místnostech.

Volné svorky přístrojů nesmí sloužit jako opěrné svorky 
pro další kabeláž.

 Návod k instalaci VR 81 0020044387_0014



Montáž 8 

8 Montáž

8.1 Místo montáže

 m
5,1

Obr. 8.1 Výběr místa montáže

8.2 Montáž dálkového ovládacího zařízení

2
3

1

Obr. 8.2 Otevření dálkového ovladače

Legenda
1 Víko skříně
2 Záklopka
3 Podstavec

Spojení s topným zařízením je realizováno pomocí 
dvoužílového sběrnicového vedení (eBus).

 Otevřete dálkový ovladač tak, že uvolníte záklopku (2) 
na spodní části zařízení, odklopíte kryt (1) směrem 
nahoru a sejměte jej (3) z podstavce.
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8 Montáž
9 Elektroinstalace 
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Obr. 8.3 Montáž dálkového ovladače

Legenda
1 Záklopka
2 Upevňovací otvory
3 Podstavec
4 Kabelová průchodka

 Do stěny vyvrtejte dva otvory (2) o průměru 6 mm 
a vsaďte do nich přiložené hmoždinky.

 Přívodní kabel veďte kabelovou průchodkou (4).
 Podstavec upevněte (3) na stěnu pomocí přiložených 

šroubů.
 Připojte přívodní kabel podle kap. 9.

 Uzavřete pouzdro zařízení tak, že vsadíte kryt zařízení 
jeho horní hranou do záklopek (1) podstavce, 
zaklapnete směrem dolů a přitlačíte, aby mohl 
podstavec do aretace zapadnout.

9 Elektroinstalace

Připojení ke zdroji elektrické energie smí provádět pouze 
odborný pracovník, který bude ručit za dodržení norem 
a směrnic platných v době montáže.

e Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem!
Přívody pod napětím!
Při práci v rozvaděči topného kotle hrozí 
nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
Před zahájením práce na dálkovém ovladači 
VR 81 a ve spínací skříni topného zařízení 
vypněte přívod proudu a zajistěte jej proti 
zapnutí.

Je-li pouzdro dálkového ovladače VR 81 uzavřené, 
otevřete jej tak, jak je zobrazeno v obr. 8.2.
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Elektroinstalace 9

9.1 Zapojení dálkového ovládacího zařízení
Komunikace s topným zařízením probíhá pomocí 
dvoužílového sběrnicového vedení (eBUS). 
Odbočku pro připojení sběrnice eBUS k dálkovému 
ovladači VR 81 lze provést na libovolném místě systému 
eBUS (viz obr. 9.1).
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9 Elektroinstalace 
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Obr. 9.1  Schéma systému: Propojení sběrnice eBUS v systému

Legenda
1 Regulátor VRC 430
2 Dálkový ovladač VR 81 
3 Topné zařízení
4 Propojení eBUS (dvoužilové)

 Proveďte připojení dálkového ovladače VR 81 podle 
obr. 9.2.

h Upozornění
Kabel pro propojení sběrnice e-BUS není součástí 
dodávky.

Při připojení dvoužilového sběrnicového vedení eBUS lze 
jednotlivá vedení zaměnit, aniž by došlo k narušení 
komunikace (viz obr. 9.2). Dbejte také pokynů v návodu 
pro topné zařízení. 
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Elektroinstalace 9
Uvedení do provozu 10

VR 81

- + 7 8 9

- BUS + 7 8 9

Topné těleso

L N 3 4 5

L N 3 4 5

Obr. 9.2 Elektrické zapojení

h Upozornění
Volné svorky přístrojů nesmí sloužit jako opěrné 
svorky pro další kabeláž.

 Uzavřete pouzdro zařízení tak, že vsadíte kryt zařízení 
jeho horní hranou do záklopek (4, obr. 8.3) podstavce, 
zaklapnete směrem dolů a přitlačíte, aby mohl 
podstavec zapadnout do aretace.

10 Uvedení do provozu

Zařízení musí být uvedeno do provozu podle svého 
přiřazení k topnému okruhu.

h Upozornění
Přiřazení dálkového ovladače VR 81 k topnému 
okruhu musí být provedeno v úrovni servisního 
technika.

Postup pro přiřazování je popsán v kap. 10.1.

10.1 Aktivace/opuštění úrovně servisního technika
 K tomu, abyste se dostali do úrovně servisního 

technika, podržte ovladač ca 10 sekund stisknutý.
Na displeji se zobrazí symbol .

 K opuštění úrovně servisního technika držte ovladač 
ca pět minut stisknutý nebo vyčkejte pět minut, dokud 
indikace automaticky nepřejde do základního 
zobrazení.
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10 Uvedení do provozu

10.2 Nastavení parametrů

Nastavení adresy topného okruhu
Každému topnému okruhu je přiřazena jedna adresa.
Používáte-li dálkový ovladač VR 81 ve spojení 
s regulátorem VRC 430, můžete zvolit adresy pouze pro 
topný okruh 1 = A1 nebo topný okruh 2 = A2.

Na displeji se zobrazí úroveň servisního technika. 
Adresa pro dálkově ovládaný topný okruh se zobrazí 
a bliká (standard: A1).

Obr. 10.1 Nastavení adresy topného okruhu

 K přechodu na další adresu otočte ovladačem.
Nedojde-li po dobu pěti minut k žádné další akci, 
přejde displej automaticky do základního zobrazení.

Systém zvolenou adresu převzal.

Korektura indikace skutečné teploty místnosti na 
zařízení VR 81

 Stiskněte ovladač. 
Na displeji bliká nastavená korekční hodnota 
(standard: 0,0 °C).

Obr. 10.2 Nastavení korekční hodnoty

 Změnu korekční hodnoty proveďte otočením 
ovladače.

Korekční hodnota se pohybuje v rozsahu od -3,0 °C do 
+3,0 °C a je nastavitelná v krocích po 0,5 °C. Standardní 
hodnota je 0,0 °C.
Nedojde-li po dobu pěti minut k žádné další akci, přejde 
displej automaticky do základního zobrazení. Systém 
změněné parametry převzal.
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Uvedení do provozu 10
Technické parametry 11

10.3 Předání provozovateli
Provozovatel musí být poučen o zacházení se zařízením 
dálkového ovládání a o jeho funkci.

 Předejte provozovateli k uschování všechny návody 
a doklady k zařízení, které jsou pro něj určeny.

 Podrobně si s provozovatelem projděte návod k 
obsluze a zodpovězte jeho případné dotazy.

 Zejména provozovatele upozorněte na bezpečnostní 
pokyny, které musí dodržovat.

11 Technické parametry

Popis Jednotka Hodnota

Provozní napětí U
max

V 24

Přípustná teplota prostředí max. °C 50

Příkon mA 17

Minimální průřez přívodních vedení mm2 0,75

Druh ochrany IP 20

Třída ochrany pro regulátory III

Rozměry

Výška mm 97

Šířka mm 97

Hloubka mm 27

Tab. 11.1 Technická data
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