
Οδηγίεσ χρήςεωσ και εγκατάςταςησ  

VRT 50 

Θερμοςτάτησ χϊρου 

 

1 Τποδείξεισ τεκμηρίωςησ 
Οι ακόλουκεσ υποδείξεισ αποτελοφν οδθγίεσ για τθν 
πλιρθ τεκμθρίωςθ. 
Με τισ παροφςεσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και 
ςυναρμολόγθςθσ ιςχφουν και άλλα ζγγραφα. 
Για βλάβεσ, που οφείλονται ςε μη τήρηςη των 
παρόντων οδηγιϊν, δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία 
ευθφνη. 
 
Φφλαξη των εγχειριδίων 
Δϊςτε τισ παροφςεσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και 
ςυντιρθςθσ ςτο χειριςτι τθσ εγκατάςταςθσ. Εκείνοσ 
κα αναλάβει τθ φφλαξθ, ϊςτε οι οδθγίεσ να 
διατίκενται ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 
 

Χρηςιμοποιοφμενα ςφμβολα 
Κατά το χειριςμό τθσ ςυςκευισ προςζξτε τισ 
υποδείξεισ αςφαλείασ ςτισ παροφςεσ οδθγίεσ 
χειριςμοφ! 

 

 

Τπόδειξη! 
Χρήςιμεσ πληροφορίεσ και υποδείξεισ. 
 

• φμβολο για μια απαιτοφμενθ ενζργεια 
 
Αςφάλεια 
Ο κερμοςτάτθσ χϊρου πρζπει να εγκαταςτακεί από 
ζναν εξειδικευμζνο τεχνικό, 
που ευκφνεται για τθν τιρθςθ των ςχετικϊν 
διατάξεων, κανονιςμϊν και οδθγιϊν. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οδηγίεσ χρήςεωσ 
1 Εποπτεία 

 
Απεικ.: 1.1 Εποπτεία τθσ ςυςκευισ 

 
1 Οκόνθ 
2 Ρυκμιςτισ (Περιςτροφι και κοφμπωμα) 

 
Απεικ.: 2.1 Οκόνθ 
 

1 φμβολο ηεςτοφ νεροφ  
2 Ζνδειξθ φλόγασ/ Βλάβθσ ςτθ ςυςκευι κζρμανςθσ 
3 Ζνδειξθ κερμοκραςίασ  
4 Επίπεδο τεχνικϊν και επίπεδο ςυντιρθςθσ / 
διάγνωςθσ 

 
2 Περιγραφή ςυςκευήσ 
 
Ο κερμοςτάτθσ VRT 50 είναι ζνασ κερμοςτάτθσ 
χϊρου με οκόνθ για ςφνδεςθ με τουσ λζβθτεσ 
Vaillant μζςω eBus. 
Επιπλζον μπορεί μζςω του κερμοςτάτθ VRT 50 να 
ενεργοποιθκεί ι και να απενεργοποιθκεί θ 
λειτουργία Warmstart  τθσ ςυςκευισ κζρμανςθσ. Με 
τον VRT 50 μπορείτε να επιλζξετε επίςθσ τθν 
επικυμθτι κερμοκραςία χϊρου για τθ ςυςκευι 
κζρμανςθσ. 
Ο κερμοςτάτθσ ςασ δείχνει επιπλζον τθ ηιτθςθ  
ηεςτοφ νεροφ ι μία ενδεχόμενθ ανάγκθ επιςκευισ ι 
ςυντιρθςθσ τθσ ςυςκευισ κζρμανςθσ. 
 

3 Χειριςμόσ 
Ο χειριςμόσ του κερμοςτάτθ βαςίηεται ςε ζναν μόνο 

ρυκμιςτι (Περιςτροφι και κοφμπωμα) (turn and 

click). 

τθν οκόνθ εμφανίηεται ςτθν βαςικι ζνδειξθ θ 

υπάρχουςα κερμοκραςία χϊρου. ε περίπτωςθ που 

ηθτθκεί ηεςτό νερό ι ενεργοποιθκεί θ λειτουργία 

Warmstart, τότε εμφανίηεται το ςφμβολο για το 



ηεςτό νερό. Αν λειτουργεί θ ςυςκευι κζρμανςθσ, 

τότε εμφανίηεται ςτθν οκόνθ του κερμοςτάτθ το 

ςφμβολο τθσ φλόγασ.  Αν υπάρχει βλάβθ ςτθ 

ςυςκευι κζρμανςθσ, τότε εμφανίηεται ςτθν οκόνθ 

του κερμοςτάτθ το ςφμβολο τθσ βλάβθσ / διαγραφισ 

φλόγασ . Αν αναβοςβινει το ςφμβολο με το κλειδί , 

τότε πρζπει να γίνει ςυντιρθςθ ςτθ ςυςκευι 

κζρμανςθσ. 

3.1 Ρφθμιςη τησ επιθυμητήσ θερμοκραςίασ χϊρου 
τθν βαςικι ζνδειξθ τθσ οκόνθσ εμφανίηεται θ 
υπάρχουςα κερμοκραςία χϊρου. 

 Περιςτρζψτε τον ρυκμιςτι. (Οκόνθ ςτθν βαςικι 
ζνδειξθ). 

Η ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ χϊρου ςβινει, θ 
προεπιλεγμζνθ επικυμθτι κερμοκραςία χϊρου 
φωτίηεται και αρχίηει να αναβοςβινει. 

 Περιςτρζφοντασ τον ρυκμιςτι μπορείτε να 
επιλζξετε άμεςα (περ. μετά από 1 δευτερόλεπτο) 
τθν κερμοκραςία χϊρου που επικυμείτε. 

Μετά από 5 δευτερόλεπτα απραξίασ θ οκόνθ 
επιςτρζφει ςτθν βαςικι τθσ ζνδειξθ. 
 
 
3.2 Ενεργοποίηςη λειτουργίασ Warmstart 

Με τον κερμοςτάτθ χϊρου VRT 50 μπορείτε να 
ενεργοποιιςετε ι και να απενεργοποιιςετε  τθ 
λειτουργία Warmstart  τθσ ςυςκευισ κζρμανςθσ. 
Ζτςι ςε περίπτωςθ απουςίασ ςασ δεν κα 
καταναλϊνετε άςκοπα ενζργεια. 

 

Τπόδειξη! 

Για να χρηςιμοποιήςετε αυτή τη λειτουργία 
πρζπει να ζχετε ενεργοποιήςει και την 
αντίςτοιχη λειτουργία ςτη ςυςκευή 
θζρμανςησ. τισ οδηγίεσ χρήςεωσ τησ 
ςυςκευήσ ςασ περιγράφονται αναλυτικά τα 
βήματα που πρζπει να ακολουθήςετε. 

 Πιζηοντασ και περιςτρζφοντασ (μετά από 1 
δευτερόλεπτο) τον ρυκμιςτι, ενεργοποιείτε τθ 
λειτουργία Warmstart. 

 Επαναλαμβάνοντασ τθ διαδικαςία πίεςθσ και 
περιςτροφισ απενεργοποιείτε τθ λειτουργία. 

   

4 Εργοςταςιακή εγγφηςη Vaillant 
 
τον ιδιοκτιτθ τθσ ςυςκευισ δίνεται μζςω τθσ 
αντιπροςωπείασ μία εργοςταςιακι εγγφθςθ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο 
φυλλάδιο οδθγιϊν χριςθσ. 

Όλεσ οι εργαςίεσ που γίνονται μζςα ςτα πλαίςια 
τησ εγγφηςησ πρζπει να γίνονται μόνο από 
εξουςιοδοτημζνο τεχνικό μασ. υνεπϊσ μποροφμε 
να καλφψουμε ζξοδα, που τυχόν θα προκφψουν 
κατά τη διεξαγωγή εργαςιϊν εντόσ τησ περιόδου 
τησ εγγφηςησ, μόνο αν 
πρόκειται για περίπτωςη που καλφπτεται από την 
εγγφηςη. 
 

5 Ανακφκλωςη 
Ο κερμοςτάτθσ χϊρου κακϊσ και τα παρελκόμενά του 
είναι από υλικά, που ανακυκλϊνονται. 
Φροντίςτε λοιπόν για τθν ςωςτι απόςυρςι τουσ. 

Οδηγίεσ εγκατάςταςησ 
 

6 Οδηγίεσ για την εγκατάςταςη και 
λειτουργία 
Η ςφνδεςθ, θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ, οι ρυκμίςεισ 
ςτθ ςυςκευι κακϊσ και θ εκκίνθςθ 
επιτρζπεται να γίνονται μόνο από ζναν 
εξουςιοδοτθμζνο τεχνικό. 
 
6.1 Πιςτοποίηςη CE 
Με το ςιμα CE πιςτοποιείται ότι ο κερμοςτάτθσ 
χϊρου VRT 50 ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυςκευζσ 
κζρμανςθσ τθσ Vaillant πλθρεί τισ βαςικζσ 
απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν για τθν 
θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα (οδθγία 89 / 336 
του ςυμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). Οι 
ςυςκευζσ πλθροφν επίςθσ τισ βαςικζσ απαιτιςεισ 
των προδιαγραφϊν για τθν χαμθλι τάςθ (οδθγία 73 
/ 23 του ςυμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). 
 
6.2 Χρήςη ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 
Ο κερμοςτάτθσ χϊρου VRT 50 ζχει καταςκευαςτεί 
ςφμφωνα με τθν τελευταία τεχνολογία και τισ 
αναγνωριςμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ. 
Παρ’ όλα αυτά μπορεί ςε περίπτωςθ κακισ χριςθσ ι 
μθ τιρθςθσ των κανόνων αςφαλείασ να υπάρξει 
κίνδυνοσ 
για τθν ςωματικι ακεραιότθτα ι τθ ηωι του χριςτθ ι 
τρίτων, ι μπορεί να προκλθκοφν βλάβεσ ςτθν 
ςυςκευι ι άλλεσ υλικζσ ηθμιζσ. 
Ο κερμοςτάτθσ χϊρου VRT 50 προορίηεται για τθν 
ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ χϊρου ςε ςυνδυαςμό με 
μία ςυςκευι κζρμανςθσ με eBus τθσ Vaillant. Μία 
διαφορετικι ι πζρα του ανωτζρου ςκοποφ χριςθ 
δεν είναι ςφμφωνθ με τισ προδιαγραφζσ. 
Για βλάβεσ που τυχόν προκφψουν από τζτοιου 
είδουσ χριςθ δεν ευκφνεται ο καταςκευαςτισ / 
προμθκευτισ. Σθν ευκφνθ τθν φζρει μόνο ο χριςτθσ. 
Για τθ ςωςτι χριςθ πρζπει να λάβετε υπόψθ ςασ τισ 
οδθγίεσ χειριςμοφ και εγκατάςταςθσ κακϊσ και τθν 
τιρθςθ των όρων ελζγχου και ςυντιρθςθσ. 



 
7 Οδηγίεσ αςφαλείασ και προδιαγραφζσ 
Η τοποκζτθςθ και ρφκμιςθ τθσ ςυςκευισ ςασ κατά 
τθν ζναρξθ λειτουργίασ πρζπει να γίνονται μόνο από 
ζναν εξουςιοδοτθμζνο τεχνικό, ο οποίοσ είναι 
υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν, 
κανόνων και κατευκυντθρίων γραμμϊν, που 
ιςχφουν. 
Δεν φζρουμε καμία ευκφνθ για ηθμιζσ, που τυχόν 
προκφψουν αν δεν λάβετε υπόψθ τισ οδθγίεσ 
χριςεωσ. 
 
Λάβετε υπόψη ςασ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τισ 
ηλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ. 
Για τθν καλωδίωςθ χρθςιμοποιιςτε καλϊδια 
εμπορίου. 
- Ελάχιςτθ διατομι των καλωδίων 0,75mm2. 
Δεν επιτρζπεται να υπερβείτε το ακόλουκο μικοσ 
καλωδίων: 
- Καλϊδια eBus: 300m 
Καλϊδια ς φνδεςθσ 230V και καλϊδια eBus πρζπει 
να είναι ξεχωριςτά αν είναι πάνω από 10 m. 
Η αντιςτάκμιςθ επιτρζπεται να τοποκετθκεί μόνο ςε 
ςτεγνοφσ χϊρουσ. 
 

8 υναρμολόγηςη 
 
8.1 Χϊροσ ανάρτηςησ 

 
Απεικ. 8.8 Επιλογή χϊρου ανάρτηςησ 
 

 
 
8.2 υναρμολόγηςη θερμοςτάτη χϊρου 

 
Απεικ. 8.2 Άνοιγμα του θερμοςτάτη χϊρου 

 
Η ςφνδεςθ ςτο λζβθτα γίνεται με ζνα διπλό το 
καλϊδιο (eBus). 

 Ανοίξτε το κερμοςτάτθ του λφνοντασ 
το άγκιςτρο ςτο κάτω μζροσ (2),  ανοίγοντασ 
το καπάκι  (1) προσ τα επάνω και ςτθ 
ςυνζχεια αφαιρϊντασ το (3). 

 
Απεικ. 8.3 Σοποκζτθςθ του κερμοςτάτθ χϊρου 

 

 Σοποκετιςτε δφο βίδεσ (5) τθσ διαμζτρου 6 
χιλ. και βάλτε τα οφπα, που υπάρχουν ςτθν 
ςυςκευαςία. 

 Περάςτε το καλϊδιο ςφνδεςθσ μζςα ςτον 
αγωγό (6). 

 Σοποκετιςτε το κιβϊτιο (3) ςτον τοίχο με 
δφο βίδεσ, που υπάρχουν ςτθν ςυςκευαςία. 

 υνδζςτε το καλϊδιο ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του κεφ. 10. 

 Κλείςτε το καπάκι τοποκετϊντασ τθν επάνω 
πλευρά του ςτο άγκιςτρο (4) και πιζηοντάσ το 
μζχρι να κουμπϊςει. 

 

9 Ηλεκτρική εγκατάςταςη 
 
Κίνδυνοσ! Ηλεκτρική τάςη! 
Τπάρχει κίνδυνοσ ηλεκτροπληξίασ ςτισ ςυνδζςεισ, 
που βρίςκονται υπό τάςη. Να 
διακόπτετε κατ’ αρχάσ πάντα την παροχή του 
ρεφματοσ προσ την ςυςκευή. Μόνο 
μετά από τη διακοπή επιτρζπεται να γίνει η 
εγκατάςταςη. 
Η θλεκτρικι εγκατάςταςθ πρζπει να γίνεται μόνο 
από ζναν εξουςιοδοτθμζνο τεχνικό. 
 
9.1 Ηλεκτρική εγκατάςταςη του θερμοςτάτη  
Η  επικοινωνία του κερμοςτάτθ με τθν ςυςκευι 
κζρμανςθσ γίνεται μζςω τθσ ςφνδεςθσ eBus. Όλα τα 
φισ ςφνδεςθσ eBus είναι κατά τζτοιο τρόπο 
δθμιουργθμζνα ϊςτε να μποροφν να καλωδιϊςουν 
τουλάχιςτον 2x 0,75mm² (ςυνιςτάται) ανά κλζμμα 
ςφνδεςθσ. Μία αντιςτροφι των αγωγϊν είναι 
δυνατι, χωρίσ να επθρεάηεται θ επικοινωνία (απεικ. 
9.1). 
Λάβετε υπόψθ ςασ τισ οδθγίεσ τθσ ςυςκευισ 
κζρμανςθσ.  
 

 

Τπόδειξη! 

 Για τη λειτουργία του VRT 50 πρζπει να υπάρχει 
ςτη ςυςκευή θζρμανςησ  μία γζφυρα ςτισ κλζμμεσ 
ςφνδεςησ 3 και 4. 
 Δεν μποροφν να ςυνδεθοφν άλλοι θερμοςτάτεσ 

eBus παράλληλα με τον θερμοςτάτη VRT 50 
 



 
Απεικ. 10.1 Ηλεκτρική εγκατάςταςη  
 

10 Θζςη ςε λειτουργία 
Για να τεκεί ο κερμοςτάτθσ ςε λειτουργία δεν 
χρειάηονται επιπλζον ρυκμίςεισ.  
 
10.1 Επίπεδο τεχνικοφ ςυντήρηςησ 
το επίπεδο τεχνικοφ ςυντιρθςθσ κα φτάςετε 
πιζηοντασ τον ρυκμιςτι για περίπου 10 
δευτερόλεπτα.  τθν οκόνθ κα εμφανιςτεί το 
ςφμβολο του κατςαβιδιοφ. 

 Πιζηοντασ τον ρυκμιςτι αλλάηετε  παράμετρο. 
 
Μπορείτε να επιλζξετε μεταξφ των ακόλουκων 
παραμζτρων: 
 
Παράμετροσ 1: Ρφκμιςθ μίασ ελάχιςτθσ 
κερμοκραςίασ, ζτςι ϊςτε να περιοριςτεί το 
περικϊριο ρφκμιςθσ προσ τα κάτω. 
Περιςτρζφοντασ τον ρυκμιςτι μπορείτε να 
ρυκμίςετε τθν ελάχιςτθ κερμοκραςία. 
Εργοςταςιακι ρφκμιςθ: 5 °C 
Περιοχι ρφκμιςθσ: 5 … 30°C 
 
Παράμετροσ 2: Επιλογι μεταξφ διβάκμιασ ρφκμιςθσ 
και ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 
Περιςτρζφοντασ τον ρυκμιςτι μπορείτε να αλλάξετε 
τθν επιλογι. 
0 = διβάκμια ρφκμιςθ  (Εργοςταςιακι ρφκμιςθ) 
1 = ςυνεχισ λειτουργία  
 
Για να φφγετε από το επίπεδο τεχνικοφ ςυντιρθςθσ 

 Πιζςτε τον ρυκμιςτι για περίπου 5 δευτερόλεπτα 
ι μθν πιζςετε τίποτα για περίπου 5 λεπτά. 

τθν οκόνθ  εμφανίηεται θ ζνδειξθ βαςικισ 
κατάςταςθσ. 
 
10.2 Παράδοςη ςτον χρήςτη 
Ο χρήςτησ πρζπει να ενημερωθεί για τισ 
δυνατότητεσ τησ ςυςκευήσ που ζχει επιλζξει.  
 
Τπόδειξη! 
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο και για μελλοντική 
χρήςη. 
 

 
 

11 Σεχνικά χαρακτηριςτικά 
Χαρακτηριςμόσ Μονάδα 

 
Σιμή 

Μζγιςτθ επιτρεπτι τάςθ 
λειτουργίασ Umax 

V 24 

Μζγιςτθ επιτρεπτι κερμοκραςία 
χϊρου 

°C 50 

Κατανάλωςθ mA 17 

Ελάχιςτθ διατομι των καλωδίων 
ςφνδεςθσ 

mm2 0,75 

Προςταςία από νερό / ςκόνθ  IP 20 

Προςταςία του κερμοςτάτθ  ΙΙΙ 

Διαςτάςεισ 

Ύψοσ mm 97 

Πλάτοσ mm 97 

Βάκοσ mm 27 

 

12 Σεχνική ςυντήρηςη 
Για τη ςυντήρηςη τησ ςυςκευήσ Vaillant που ζχετε, 
καλζςτε ςτο: 
801 11 ΑΕΡΙΟ ή 801 11 23746 
ή 210 6665552 
 
 


