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Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri önlemek için bu emniyet uyarı-
larına lütfen titizlikle uyunuz. 

Emniyet uyarılarının açıklaması

Tehlike
Bu işaret cana gelebilecek zarar-
lara karşı uyarır.

! Dikkat
Bu işaret maddi hasarlara ve çev-
reye zarar verilmesine karşı uya-
rır.

Uyarı
Uyarı sözcüğü olan yerlerde ilave bilgiler
bulunmaktadır.

Hedef grup

Bu kullanma kılavuzu ısıtma sisteminin
kullanıcıları için hazırlanmıştır.
Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihin-
sel özürlü veya deneyimsiz ve/veya
deneyim eksikliği olan kişilerin (çocuklar
da dahil) kullanmaları için tasarlanma-
mıştır. Bu kişiler bu cihazı sadece emni-
yetlerinden sorumlu bir kişinin denetimi
altında veya bu kişiden cihazın nasıl
çalıştırılacağı ile ilgili talimat almaları
durumunda kullanabilirler.

! Dikkat
Çocuklar gözetim altında bulun-
durulmalıdır.
Çocukların bu cihazla oynama-
masına dikkat edin.

Tehlike
Isıtma sisteminde yapılacak
amacına uygun olmayan çalış-
malar hayati tehlike ile sonuçla-
nabilecek kazalara sebep olabi-
lir.
■ Gaz tesisatı üzerindeki çalış-

malar sadece sorumlu gaz
dağıtım şirketi tarafından yetki-
lendirilmiş tesisatçılar tarafın-
dan yapılmalıdır.

■ Elektrik tesisatındaki çalışma-
lar sadece uzman elektrik tesi-
satçıları tarafından yapılmalı-
dır.

Gaz kokusu alındığında

Tehlike
Gaz kaçağı sonucu ağır yaralan-
malara sebep olabilecek patla-
malar oluşabilir.
■ Sigara içilmez! Açık ateş yakıl-

mamalıdır ve kıvılcım oluşumu
önlenmelidir. Işık ve elektrikli
cihazların anahtarları kesinlikle
açılmamalıdır.

■ Gaz vanasını kapatın.
■ Kapı ve pencereleri açın.
■ Tehlike alanında bulunan kişi-

leri dışarıya çıkartın.
■ Bina dışından gaz ve elektrik

dağıtım kurumlarına ve tesisat
firmasına haber verin.

■ Binanın elektrik beslemesini
güvenli bir yerden (bina dışın-
dan) kestirin.

Emniyet uyarıları

Emniyetiniz için
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Baca gazı kokusu alındığında

Tehlike
Baca gazları hayati tehlikesi olan
zehirlenmelere sebep olabilir.
■ Isıtma sistemini kapatın.
■ Kazan dairesini havalandırın.
■ Odaların kapılarını kapatın.

Yangında

Tehlike
Yangında patlama ve yanma teh-
likesi vardır.
■ Isıtma sistemini kapatın.
■ Yakıt hatlarının kapatma vana-

larını kapatın.
■ Kontrol edilmiş, ABC yangın

sınıflarına uygun bir yangın
söndürücü kullanın.

Kazan dairesinde aranan şartlar

! Dikkat
Uygun olmayan ortam koşulları
ısıtma sisteminde hasara neden
olabilir ve güvenli bir çalışmayı
tehlikeye sokabilir.
■ Ortam sıcaklıklarının 0 ºC’nin

üstünde ve 35 ºC’nin altında
olması sağlanmalıdır.

■ Hava, halojenli hidrokarbon-
larla (boyalarda, solventlerde
ve temizleme maddelerinde
bulunurlar) kirletilmemeli ve
aşırı toz birikimi (örn. zımpara-
lama çalışmaları sonucu)
önlenmelidir.

■ Havanın sürekli olarak aşırı
nemli (örn. sürekli çamaşır
kurutulması) kalmaması
sağlanmalıdır.

■ Mevcut olan hava giriş menfez-
leri kapatılmamalıdır.

Ek komponentler, yedek parçalar ve
sarf malzemeleri

! Dikkat
Isıtma sistemi ile birlikte kontrol
edilmeyen komponentler sisteme
hasar verebilir veya sistemin
çalışmasını olumsuz olarak etki-
leyebilir.
Parça değiştirme veya ekleme
sadece yetkili teknik servis firma-
ları tarafından yapılmalıdır.

Emniyet uyarıları

Emniyetiniz için (devam)
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Uzaktan kumandanız kazanın Vitotronic
kontrol paneline bağlıdır. Vitotronic kon-
trol panelinin ilk kez devreye alınması ile
yerel ve yapısal şartlara uygun hale geti-
rilmesi yetkili teknik servis firması tara-
fından yapılmalıdır.
Vitotronic kontrol panelinin ayarı ilk dev-
reye almada uzaktan kumandaya akta-
rılır. Vitotronic kontrol paneli fabrika tara-
fından „Isıtma ve sıcak su“ olarak ayar-
lanmıştır.

Odalar Vitotronic kontrol panelinde ayar-
lanmış olan zaman programına göre
dönüşümlü olarak ısıtılır.
Sıcak su da Vitotronic kontrol panelin-
deki ayara göre ısıtılır.

Elektrik kesintisi
■ Elektrik kesintisinde hafızadaki

değerler silinmez.

Teknik terminoloji

Uzaktan kumandanızın nasıl çalıştığını
daha iyi anlamak için bir „terminoloji
tanımlaması“ bölümü eklenmiştir.

Önce bilgilendirme

İlk devreye alma
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Uzaktan kumandanızın ayar olanaklarını
kullanın:
■ Odalarınızı aşırı derecede ısıtmayın,

oda sıcaklığının bir derece düşük tutul-
ması ısıtma masraflarında % 6'ya
varan tasarruf sağlamaktadır
Oda sıcaklığı 20 °C 'nin üzerinde
olmamalıdır (bkz. sayfa).

■ Anlık gereksinimlerinize uygun bir
işletme program seçin:
– Kısa süreli olarak evden

ayrıldığınızda (örn. alışverişe
çıktığınızda) tasarruf işletmesini
(bkz. sayfa 10) seçin.
Tasarruf işletmesi çalıştığı sürece,
oda sıcaklığı düşürülür.

– Yaz aylarında, odaları ısıtmak iste-
miyorsanız ve sadece sıcak suya
ihtiyacınız varsa, işletme progra-
mını ayarlayın (bkz. sayfa 9).

– Uzun bir süre için odaları ısıtmak
veya sıcak su hazırlamak istemiyor-
sanız,  işletme programını ayarla-
yın (bkz. sayfa 9).

Diğer öneriler:
■ Odaları doğru havalandırın.

Pencereleri   çok kısa bir süre için
tamamen açın ve bu sırada termosta-
tik vanaları   kapatın

■ Hava karardığında panjurları (mevcut
ise) kapatın.

■ Termostatik vanaları   doğru ayarlayın.
■ Radyatörlerin  ve termostatik vanala-

rın  önlerini kapatmayın.
■ Sıcak suyu kontrollü olarak tüketin:

Sadece duş alındığında genellikle tam
banyo alınmasına göre daha az enerji
harcanır.

Önce bilgilendirme

Enerji tasarrufu için pratik bilgiler
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Uzaktan kumanda Vitotrol 200A ile
aşağıdaki ayarları oturma odasından
yapabilirsiniz:
■ Normal oda sıcaklığı
■ İşletme programı

Tüm ayarlar Vitotrol 200A’dan Vitotronic
kontrol paneline ve kontrol panelinden
de Vitotrol 200A’ya aktarılır. Isıtma dev-
resi için her zaman, en son yapılan ayar
değişikliği geçerlidir.

Kullanma elemanları

+

-

OK

+ Normal oda sıcaklığı değeri yükse-
lir.

– Normal oda sıcaklığı değeri azalır.
/ Zaman programı ayarlanır.

OK Yaptığınız seçimi veya ayarı onay-
lar.
Parti işletmesi etkinleşir.
Tasarruf işletmesi etkinleşir.

Kullanımla ilgili olarak

Kullanma bilgileri
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B

C

A

+

-

OK

A Başlık satırı (işletme programı gös-
tergesi)

B Güncel dış hava sıcaklığı

C Güncel oda sıcaklığı (ölçülen oda
sıcaklığı değeri)

Ekrandaki semboller

Bu semboller ekranda sürekli olarak kal-
mazlar, sadece sistem uygulamasına ve
işletme durumuna bağlı olarak ekrana
gelirler. 

İşletme programı (başlık satırındaki gös-
terge)

Donma koruma denetimli stand-by
işletme
Sadece sıcak su hazırlanması
Isıtma ve sıcak su hazırlanması
Parti işletmesi etkin
Tasarruf işletmesi etkin

Göstergeler
Donma koruma denetlemesi
Normal sıcaklıkta mahal ısıtması
Düşümlü sıcaklıkta mahal ısıtması
Isıtma devresi pompası çalışıyor
Tatil programı etkin

Güneş enerjisi sistemi ile bağlantılı
olarak:
Solar pompa çalışıyor
İstenen oda sıcaklığı değeri ayar-
landığında

Mesajlar
Arıza mesajı
Kullanma ünitesi kapalı, sadece parti
işletmesi etkin

Kullanımla ilgili olarak

Kullanma elemanları (devam)
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Mahal ısıtmasını çalıştırmak istiyorsa-
nız, aşağıdaki noktaları kontrol edin:
■ İstenen oda sıcaklığını (istenen oda

sıcaklığı değeri) ayarladınız mı?
■ Doğru işletme programını ayarladınız

mı?

Ayarlar için aşağıdaki bölümlere bakı-
nız.

Normal işletme için oda sıcaklığının ayarlanması

Fabrika tarafından yapılan ayar: 20 ℃

Aşağıdaki tuşlara basın:

1. +/– istenen oda sıcaklığı değeri
için.

2. OK ile onaylayın.
Ekranda yeniden güncel sıcak-
lık (ölçülen oda sıcaklığı değeri)
görünür.

İşletme programının ayarlanması

Fabrika tarafından yapılan ayar:
„ “ ısıtma ve sıcak su hazırlanması
(kış modu) için.

İşletme programları:
Donma koruma denetimli stand-by
işletme
Sadece sıcak su hazırlanması
(yaz modu)
Isıtma ve sıcak su hazırlanması

Aşağıdaki tuşlara basın:

1. / güncel işletme programı sem-
bolü yanıp söner.

2. / istenen işletme programı sem-
bolü yanıp sönene kadar
basın.

3. OK ile onaylayın.

Mahal ısıtması

Gerekli ayarlar
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Konfor işlevinin seçilmesi

Bu işlev ile oda sıcaklığını birkaç saat
için değiştirebilirsiniz, örneğin misafirle-
riniz akşamları biraz daha uzun bir süre
kaldıklarında. Sıcak su Vitotronic kontrol
panelinde ayarlanmış olan istenen
sıcaklığa kadar ısıtılır.

1. Parti işletmesi esnasında başka bir
sıcaklık seçmek istiyorsanız:
İstediğiniz oda sıcaklığı değerini
ayarlayınız (bkz. Bölüm „Oda
sıcaklığının ayarlanması“).

Uyarı
Bu değer parti işletmesi sona erdik-
ten sonra da değişmez.

2.  tuşuna basın.

Konfor işlevinin sona erdirilmesi

■  tuşuna basarak.
ya da

■ otomatik olarak 8 saat sonra.
ya da

■ Vitotronic kontrol panelinde ayarlan-
mış olan zaman programına göre nor-
mal ısıtma işletmesine geçildiğinde
otomatik olarak.

Enerji tasarrufu işlevi „Tasarruf işletmesi“ seçimi

Enerji tasarruf etmek için, normal ısıtma
işletmesi esnasında oda sıcaklığını
(ekranda  görünmelidir) düşürebilirsi-
niz, örn. bir iki saat için evden
çıktığınızda.

 tuşuna basın.

Konfor ve enerji tasarrufu işlevleri

Konfor ve enerji tasarrufu işlevleri
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Tasarruf işletmesini sona erdirme

■  tuşuna basarak.
ya da

■ Vitotronic kontrol panelinde ayarlan-
mış olan zaman programına göre
düşümlü ısıtma işletmesine
geçildiğinde otomatik olarak.

Konfor ve enerji tasarrufu işlevleri

Konfor ve enerji tasarrufu işlevleri (devam)

54
58

 4
62

 T
R

 



12

Nedeni Giderilmesi
Uzaktan kumandanın ayarı yanlış. Aşağıdaki ayarları kontrol edin, gerekirse

düzeltin:
■  ayarlanmış olmalıdır (bkz.

sayfa 9).
■ İstenen oda sıcaklığı (bkz. sayfa 9).

Yakıt gelmiyor. Sıvı yakıt/LPG'de (Propan): 
Yakıt deposunu kontrol edin, gerekirse
yakıt sipariş edin.
Doğalgazda: 
Gaz kapatma vanasını  açın. Gaz dağıtım
şirketini arayın.

„ “ yanıp sönüyor. Vitotronic kontrol panelinde arıza türünü
sorgulayın ve onaylayın. Gerektiğinde
yetkili teknik servise haber verin.

Kontrol panelinin kullanma kıla-
vuzu

 

Odalar çok sıcak

Nedeni Giderilmesi
Uzaktan kumandanın ayarı yanlış. Kontrol edin ve gerekiyorsa istenen oda

sıcaklığını düzeltin (bkz. sayfa 9).
„ “ yanıp sönüyor. Vitotronic kontrol panelinde arıza türünü

sorgulayın ve onaylayın. Gerektiğinde
yetkili teknik servise haber verin.

Kontrol panelinin kullanma kıla-
vuzu

 

Ne yapmalı?

Odalar çok soğuk
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Nedeni Giderilmesi
Uzaktan kumandanın ayarı yanlış. Sıcak su hazırlamanın etkin olup

olmadığını kontrol edin.
 veya   ayarlanmış olmalıdır (bkz.

sayfa 9).
Yakıt gelmiyor. Sıvı yakıt/LPG'de (Propan): 

Yakıt deposunu kontrol edin, gerekirse
yakıt sipariş edin.
Doğalgazda: 
Gaz kapatma vanasını  açın. Gaz dağıtım
şirketini arayın.

„ “ yanıp sönüyor. Vitotronic kontrol panelinde arıza türünü
sorgulayın ve onaylayın. Gerektiğinde
yetkili teknik servise haber verin.

Kontrol panelinin kullanma kıla-
vuzu

 

„ “ yanıp sönüyor

Nedeni Giderilmesi
Isıtma sistemi arızalı Arıza türünü Vitotronic kontrol panelinde

sorgulayın.

Vitotronic kontrol panelinin kul-
lanma kılavuzu

 

Ekrandaki segmentler dönüyor

Nedeni Giderilmesi
Vitotronic kontrol paneli ile iletişimde
kesinti var.

Vitotronic kontrol panelindeki arıza mesa-
jını okuyun ve orada açıklanan işlemleri
yerine getirin.

Ne yapmalı?

Sıcak su yok
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Düşümlü işletme

Bkz. „Düşümlü ısıtma işletmesi“.

İşletme programı

İşletme programı ile, mahal ısıtması ve
sıcak su hazırlanması veya sadece
sıcak su hazırlanması seçilir. Veya,
ısıtma sistemini donma korumalı olarak
kapatmak istiyorsanız da, ilgili işletme
programını seçebilirsiniz.

Seçilebilen işletme programları:
■

Odalar ısıtılır, sıcak su hazırlanır (kış
işletmesi).

■
Sıcak su hazırlanır, odalar ısıtılmaz
(yaz işletmesi).

■
Don koruması etkin, odalar ısıtılmaz,
sıcak su hazırlanmaz.

İşletme durumu

 işletme programında işletme
durumu „normal ısıtma işletmesi“ ve
„düşümlü ısıtma işletmesi“ arasında
değişir. İşletme durumunun ne zaman
değişeceği, Vitotronic kontrol panelinde
zaman programı ayarlanırken tespit edi-
lir.

Isıtma devresi

Kazan ile radyatörler arasında bulunan,
içinden ısıtma suyu akan, kapalı çevrim
bir ısıtma devresi olarak tanımlanır.
Bir ısıtma sisteminde birden fazla ısıtma
devresi bulunabilir, örneğin zemin kat
için bir ısıtma devresi ve 1. kat için başka
bir ısıtma devresi.

Isıtma devresi pompası

Isıtma devresindeki ısıtma suyunun
dolaşımını sağlayan sirkülasyon pom-
pası.

Gerçek sıcaklık

Sorgulamanın yapıldığı andaki gerçek
sıcaklık; örn. gerçek oda sıcaklığı
değeri.

Karışım vanası

Bir karışım vanası kazanda ısıtılan suyu
ısıtma devresi dönüşündeki soğumuş su
ile karıştırır. Bu şekilde gereksinime
bağlı olarak ısıtılan su ısıtma devresi
pompası ile ısıtma devresine basılır.
Vitotronic kontrol paneli ısıtma devresi
gidiş sıcaklığını değişen dış hava
sıcaklığı gibi çeşitli koşullara göre ayar-
lar.

Gece düşümü

Bkz. „Düşümlü ısıtma işletmesi“.

Normal ısıtma işletmesi

Gündüzleri evde bulunduğunuz zaman-
lar için odalarınız normal ısıtma işletme-
sinde ısıtılır. Bu zamanlar (zaman ara-
lıkları) Vitotronic kontrol panelindeki
mahal ısıtma zaman programı ile tespit
edilir. Bu süreler içerisinde odalarınız
normal oda sıcaklığında ısıtılır.

Normal oda sıcaklığı

Gündüzleri evde bulunduğunuz zaman-
lar için normal oda sıcaklığını ayarlayın
(bkz. sayfa 9).

Ek

Teknik terminoloji
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Düşümlü ısıtma işletmesi

Evde olmadığınız zamanlar veya gece
konforu için, odalarınızı düşümlü ısıtma
işletmesinde (düşürülmüş işletme) ısıtı-
nız. Bu zamanlar (zaman aralıkları)
Vitotronic kontrol panelindeki mahal
ısıtma zaman programı ile tespit edilir.
Bu süreler içerisinde odalarınız düşümlü
oda sıcaklığında ısıtılır.

Düşümlü oda sıcaklığı

Evde olmadığınız zamanlar veya gece
konforu için, düşümlü oda sıcaklığını
Vitotronic kontrol panelinde ayarlayın.
Ayrıca, bkz. „Düşümlü ısıtma işletmesi“.

Solar devre pompası

Güneş enerjisi sistemleri ile bağlantılı
olarak.
Güneş enerjisi devresi pompası boylerin
eşanjöründe soğumuş olan ısı taşıyıcı
akışkanı kolektörlere basar.

İstenen sıcaklık

Erişilmesi istenen ayar değeri, örneğin
istenen oda sıcaklığı değeri (bkz.
sayfa 9).

Yaz işletmesi

İşletme programı „Sadece sıcak su“.
Sıcak mevsimlerde, yani mahal ısıtması
gerekmediği durumlarda, ısıtma işletme-
sini kapatabilirsiniz. Kazan sıcak su
hazırlamaya devam eder.

Boyler besleme pompası

Boylerdeki kullanma suyunu ısıtmak için
kullanılan sirkülasyon pompası.

Ek

Teknik terminoloji (devam)
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■ düşümlü..........................................15
■ normal.............................................14
Isıtma ve sıcak su 5

İ
İstenen sıcaklık 15
İşletme durumu 14
İşletme programı 14
İşletme programının ayarlanması 9

K
Kapatılması
■ Konfor işletmesi..............................10
Kapatma
■ Tasarruf işletmesi...........................11
Karışım vanası 14
Kış işletmesi 14
Kış modu 9
Konfor işlevi, parti işletmesi 10
Kullanma bilgileri 7
Kullanma elemanları 7
Kullanma işlemi 7
Kullanma ünitesi 7

M
Mahal ısıtması 8
Mahal ısıtması ayarları 9

N
Normal ısıtma işletmesi 14

O
Odalar çok sıcak 12
Odalar çok soğuk 12
Oda sıcaklığı
■ düşümlü..........................................15
■ normal.............................................14
Oda sıcaklığının ayarlanması 9

Alfabetik endeks

Alfabetik endeks
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P
Parti işletmesi
■ etkinleştirme...................................10
■ sona erdirme...................................10
Pompa
■ Boyler.............................................15
■ Isıtma devresi.................................14
■ Solar devre.....................................15

S
Sıcaklık
■ Gerçek sıcaklık...............................14
■ İstenen sıcaklık...............................15
Solar devre pompası 15

Sözlük 14
Stand-by işletme 14
Su çok soğuk 13

T
Tasarruf işletmesi
■ etkinleştirme...................................10
■ sona erdirme...................................11
Teknik terminoloji 5, 14
Terminoloji tanımlaması 5

Y
Yaz işletmesi 14, 15
Yaz modu 9

Alfabetik endeks

Alfabetik endeks (devam)
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Geçerlilik uyarısı

Vitotrol 200A, Sip.-No. 7438 363 için geçerlidir.

Müşteri servisi

Isıtma sisteminizin bakımı ve onarımı ile ilgili olarak bir yetkili teknik servis firmasına
başvurunuz. Yakınınızda bulunan tesisat firmalarının adreslerini İnternet'te, örneğin
www.viessmann.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.
Yukarı Dudullu Mahallesi Söyleşi Sokak, No: 39
34775 Ümraniye - İstanbul
Telefon: (0-216) 528 46 00
Faks: (0-216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr 54
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