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Algemene richtlijnen 
De installatie, opstelling, elektrische 
aansluitingen en eerste inbedrijfstelling 
moeten door een erkende vakman uit-
gevoerd worden. Deze is verantwoor-
delijk voor een deskundige uitvoering. 
 
Bepalingen 
Met het oog op een veilig, milieuvrien-
delijk en energiebesparend gebruik 
moet u de volgende normen naleven: 
 
HeizAnlV Voorschriften inzake verwar-
mingsinstallaties 
 
1.BImschV Eerste voorschrift inzake  
de toepassing van de Federale Wet op 
de bescherming tegen emissies 
(voorschrift voor kleine verwarmingsin-
stallaties) 
 
FeuVo Voorschriften inzake verwar-
mingsinstallaties van de federale staten 
 
DIN 1988 Technische regels voor drink-
waterinstallaties (TRWI) 
 
DIN 4109 Geluidsisolatie in hoogbouw 
 
DIN 4702 T1 Verwarmingsketels: defi-
nities, vereisten, beproeving, kenmer-
ken; T2 Verwarmingsketels: regels voor 
de verwarmingstechnische beproeving 
 
DIN 4705 Berekening van schoorsteen-
afmetingen 
 
EN 12 828  Verwarmingssystemen in 
gebouwen; planning van warmwater-
verwarmingsinstallaties 
 
 DIN 4753 Waterverwarmers en water-
verwarmingsinstallaties voor drink- en 
industriewater 
 
DIN 4755 Oliestookinstallaties 
 
DIN 18160 Huisschoorstenen 
 
DIN 18380 Verwarmingsinstallaties en 
centrale waterverwarmingsinstalla-
ties(VOB) 
 
DIN 40050 IP-
beschermingscategorieën; 
bescherming tegen aanraking, onrein-
heden en water voor elektrische bedie-
ningsmiddelen 
 
DIN 51603 Vloeibare brandstoffen 
 
VdTÜV Richtlijnen, vereisten voor ke-
tel- en toevoerwater 
 

VDI 2035 Richtlijnen ter voorkoming 
van schade door corrosie en steenaf-
zetting in warmwaterverwarmingsinstal-
laties 
 
 VDI 2715 Geluidsreductie bij warm- en 
heetwaterverwarmingsinstallaties 
 
 73/23EWG EG-Richtlijn voor laagspan-
ning 
 
89/336/EWG EG-Richtlijn voor elektro-
magnetische verdraagbaarheid 
 
EN 303 T1 Verwarmingsketel met ven-
tilatorbrander: definities, algemene ver-
eisten, beproeving en kenmerken; T2 
verwarmingsketel met ventilatorbran-
der: 
speciale vereisten voor verwarmingske-
tels met olieverstuivingsbranders 
 
EN 267 Olieverstuivingsbranders 
 
EN 12 828 Veiligheidstechnische uit-
rusting voor warmwaterverwarmingsin-
stallaties  
 
 EN 13384 Afvoergasinstallaties, bere-
keningen 
 
EN 50165 Elektrische uitrusting voor 
niet-elektrische toestellen voor  
huishoudelijk en soortgelijk gebruik 
 
EN 60335 Veiligheid van elektrische 
toestellen voor huishoudelijk en soort-
gelijk gebruik 
 
VDE 0100 Installeren van sterkstroom-
installaties met nominale spanningen 
tot 1000 V 
 
VDE 0105 Bediening van sterkstroom-
installaties, algemene bepalingen 
 
VDE 0116 Elektrische uitrusting voor 
verwarmingsinstallaties 
 
  
  
 Voor installaties in Oostenrijk gel-
den bovendien: 
ÖVE-voorschriften en plaatselijke voor-
schriften 
ÖNORM H 5195 Norm inzake verwar-
mingswater 
ÖNORM C 1109 Extra lichte stookolie 
Het toestel is toegelaten op grond van 
artikel 15a B-VG en het voorschrift in-
zake verwarmingsinstallaties VO(FAV 
97) 
De regionale wetten zoals bouwvoor-

schriften, oliestookwetten, voorschriften 
inzake mineralen, wetten en voorschrif-
ten inzake luchtverontreiniging moeten 
nageleefd worden. 
 
 Voor Zwitserland moeten de volgende 
wettelijke voorschriften nageleefd wor-
den: 
- Voorschrift inzake luchtverontreiniging 
LRV 92 
- Wet op de milieubescherming 
- Wet ter bescherming van de water-
kwaliteit  
- Voorschrift ter bescherming van de 
waterkwaliteit  
- Waterleidraad SVGW 
- Aanbeveling inzake de minimale 
hoogtes  
  van schoorstenen 
- Richtlijnen inzake brandveiligheid VKF 
- Richtlijnen SWKI 
- Voorschriften van SEV en ESTI 
 
 
Voor België 
 - KB 11 maart 1988 
 - OPTIMAZ label 
 
NBN B61-001 Stookafdelingen en 
schoorstenen 
 
pr NBN B61-002 Centrale verwar-
mingsketels met een nominaal ver-
mogen kleiner dan 70 kW - Voor-
schriften voor hun opstellingsruim-
te, luchttoevoer en rookafvoer 
 
NBN EN1717 Bescherming tegen 
verontreiniging van drinkwater in 
waterinstallaties en algemene eisen 
voor inrichtingen ter voorkoming 
van verontreiniging door terugstro-
ming 
 
KB 8 januari 2004 
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Installatieplaats 
Plaats de installatie niet in ruimten 
met agressieve dampen (bijv. haar-
lak, 
perchloorethyl, tetrachloorkoolstof), 
veel stof of een hoge  
luchtvochtigheid (bijv. spoelkeukens). 
De installatieruimte moet vorstvrij en 
goed geventileerd zijn. Indien deze 
eisen niet nageleefd worden, vervalt 
de garantie voor daaruit voortvloeien-
de ketelschade. 
 
Toelichtingen bij onze garantiebe-
palingen 
Schade die ontstaat door volgende 
oorzaken, valt buiten onze garantie: 
- ongeschikt of ondeskundig  
  gebruik 
- verkeerde montage resp. inbe-
drijfstelling door de koper of derden, 
incl. gebruik van onderdelen van an-
dere fabrikanten 
- gebruiken van de installatie met te 
hoge druk. 
De voorwaarden voor de garantie 
zijn: 
- de correcte bediening van de ketel 
- het gebruik van de installatie binnen 
de in de fabriek bepaalde prestatiege-
gevens 
- het gebruik van geschikte brandstof-
fen. 

Rookgasparcours 
De afvoer van de verbrandingsgas-
sen gebeurt volgens het alom beken-
de "drietrekssysteem" wat de warmte-
overdracht optimaliseert. 
De verbrandingsgassen vloeien 
(Fig.1) van achter naar voren in het 
tweede rookgaskanaal om vervolgens 
via het 
derde kanaal in de rookkast en de 
schoorsteen uit te monden 
De temperatuur van de gassen, func-
tie van het ingestelde vermogen be-
draagt gemiddeld 180-220° C (netto). 
NIEUWE WETGEVING, Koninklijk 
Besluit van 8 januari 2004, over emis-
siebeperking van NOx en Co voor 
olie- en gasgestookte verwarmingske-
tels en branders, met een vermogen 
gelijk aan of lager dan 400 kW. 
 
 
Tip voor de gebruiker 
De veiligheid en werking van het sys-
teem blijven behouden wanneer de 
installatie regelmatig per jaar onder-
houden wordt. 
Voor de regelmatige uitvoering daar-
van wordt aangeraden een onder-
houdscontract af te sluiten. 
 

Productbeschrijving 
ALTRON 
Gietijzeren ledenketel geschikt voor 
de verbranding van stookolie of aard-
gas. Er bestaan zes modellen met 
een vermogen gaande van 18 tot 83 
kW. Met de links of rechts opendraai-
ende keteldeur bekomt men onmid-
dellijk toegang tot de vuurhaard en de 
rookgaskanalen, zodat een optimale 
reiniging mogelijk is zonder de mantel 
en de bedrading te demonteren. Deze 
gietijzeren ketel is gebouwd volgens 
het 3 treksysteem. 
 
Er zijn gietijzeren convectieplaten, 
geïntegreerd in de rookgaskanalen en 
deze kunnen voor het onderhoud 
eenvoudig verwijderd worden.  
 
De mooie en stevige witte mantel is 
vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.  
 
Het bedieningsbord kan gekozen 
worden in functie van de toepassing 
d.w.z. met of zonder weersafhankelij-
ke regeling of boilervoorrangschake-
ling.  
 
In functie van het ketelvermogen 
wordt een brander geselecteerd (Zie 
tabel op pagina 8). 
 
 
Bi-ALTRON 
Dit is een systeemcombinatie voor 
verwarming en sanitair warmwater-
productie. Onder één en dezelfde 
mantel bevinden zich een gietijzeren 
ledenketel (ALTRON) en een 100 liter 
spaarboiler. Op een zeer beperkte 
ruimte kan deze combinatie geïnte-
greerd worden in de woning. Er be-
staan twee modellen met een vermo-
gen gaande van 18 tot en met 39 kW. 
 
Het basis bedieningsbord is steeds 
uitgerust met de boilervoorrangscha-
keling LOGON B RB. De hydraulische 
verbinding tussen ketel en boiler be-
staat uit een circulatiepomp, flow-
valve en ontluchter. 
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1 Verwarmingsregelaar LOGON B 
2 Aan/uit schakelaar 
3     Weergave branderstoring 
4 STB-storingsweergave 
 (veiligheidstemperatuurbegrenzer) 
5     STB-testknop (TÜV) 
6     Thermometer 
7 Ontgrendelingstoets STB 
 (veiligheidstemperatuurbegrenzer) 
8     Regelknop 
 Max. keteltemperatuur 
9     Zekering 

Bedieningspaneel 
Het bedieningspaneel is met alle be-
dieningselementen te monteren aan 
de ketel. 
 
Bedrading 
Bij de bedrading van het toestel moe-
ten de kabels onder laagspanning en 
netspanning afzonderlijk gelegd wor-
den. De leidingen mogen niet samen 
in een kabel of een installatiebuis 
ondergebracht worden (VDE-richtlijn). 
Inductiespanningen kunnen boven-
dien storingen van de regeling veroor-
zaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 
Verwarmingsregelaar LOGON B RB 
De LOGON B RB module is een elek-
tronische boilervoorrangschakeling, 
uitgerust met lichtdioden die de stu-
ring van het apparaat visualiseren en 
twee uitwendig instelbare potentiome-
ters. Met deze potentiometers kunnen 
enerzijds de temperatuur van het 
ketelwater, (vertrek) ingesteld worden 
en anderzijds via de tweede potentio-
meter de watertemperatuur van het 
warmwater begrensd worden. 
Bij de boilerlading evenals bij de ke-

 1          2         3     4     5               6   

 7                8                   9                    

  1     2         3     4     5              6             11              10 

 7                8                    9                   12            13            14               

telwerking blijven de verwarmings-
pompen nadraaien, behalve indien 
een andere kring warmte vraagt. De 
nadraaitijd kan ingesteld worden.  
De module bezit de mogelijkheid bei-
de verwarmingspompen tegelijk te 
sturen en men kan al of niet de ketel-
steuntemperatuur inschakelen.  
 
Toebehoren 
 
Boilervoeler 
Ketelvoeler 
Cablagekit 

10   Verwarmingsregelaar  
       LOGON B RB 
11   Zomer - winter schakelaar 
12 Potentiometer CV-temperatuur 
13   LED Spanning OK 
14   Potentiometer  boiler  
 temperatuur 
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1 Aan/uit schakelaar 
2 Weergave branderstoring 
3 STB-storingsweergave 
 (veiligheidstemperatuurbegrenzer) 
4 STB-testknop (TÜV) 
5 Thermometer 
6 Bedrijfsmodustoets gebruikswater 
7 Bedrijfsmodustoets verwarmings 
 kring(en)  
8 Informatietoets 
9 Ontgrendelingstoets STB 
 (veiligheidstemperatuur 
 begrenzer) 

10 Regelknop 
 Max. keteltemperatuur 
11 Zekering 
12 ESC-toets (terug) 
13 Regelknop kamertemperatuur 
14 OK-toets (bevestigen) 
15 Functietoets handmatige bedie
 ning 
16 Functietoets schoorsteenveger 
17 Verwarmingsregelaar  

LOGON B G1Z1 

Bedieningspaneel 
Het bedieningspaneel is met alle bedie-
ningselementen te monteren aan de 
ketel . 
 
 Bedrading 
Bij de bedrading van het toestel moeten 
de kabels onder laagspanning en net-
spanning afzonderlijk gelegd worden. 
De leidingen mogen niet samen in een 
kabel of een installatiebuis onderge-
bracht worden (VDE-richtlijn). Inductie-
spanningen kunnen bovendien storin-
gen van de regeling veroorzaken. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toebehoren 
Sensor buitentemperatuur 
 QAC 34 NTC = 1 kΩ 
Sensor vertrektemperatuur 
 QAD 36 NTC = 10 kΩ 
Sensor boilertemperatuur: 
 QAZ 36 NTC = 10 kΩ 
Sensor collectortemperatuur 
Kamertoestel:  
 QAA 75 met tweedraadsverbin
 ding 
 QAA 78 voor radioverbinding 
Radiozender:  
 voor sensor buitentemperatuur 
 QAC 34 
Radio-ontvanger: 
 voor sensor buitentemperatuur 
 QAC 34 en/of kamertoestel  
 QAA 78 
 
  
 
 
 
 
 
 

Beschrijving 
Verwarmingsregelaar LOGON B 
G1Z1 
Verwarmingsprogramma’s voor 3 we-
ken  
Weekprogramma 1 
voor verwarmingskring 1 
Weekprogramma 3/P te kiezen voor 
pompverwarmingskring of circulatie-
pomp voor gebruikswater.  
Afzonderlijk weekprogramma voor het 
bereiden van gebruikswater mogelijk 
Temperatuurinstelling met draaiknop 
Automatische toets voor een econo-
misch verbruik tijdens elk seizoen 
Schoorsteenvegerfunctie met een druk 
op de toets 
Handmatige bediening met een druk op 
de toets 
Eenvoudige keuze van de bedrijfsmo-
dus met druktoetsen 
Uitgangs- en ingangstesten voor een-
voudige inbedrijfstelling en functietes-
ten 

    1         2    3    4       5                6            7       8 

    9            10                 11                   12         13   14  15  16   17 
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Type ketel A 

Altron 30 516 

Altron 40 616 

Altron 50 716 

Altron 60 816 

Altron 70 916 

Altron 80 1016 

600 90,5 

10
05

 

A 

300 300 

12
4 

65
 

81
6,

5 

42
7 

57
7,

5 
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KETEL TYPE VERMOGEN IN kW 
BRANDERKEUZE 

STOOKOLIE AARDGAS 

(Bi-)ALTRON 30 18 - 27 ECO L01.35 G01.55 

(Bi-)ALTRON 40 27 - 39 ECO L01.52 G01.55 

ALTRON 50 40 - 49 ECO L01.75 G01.85 

ALTRON 60 50 - 63 ECO L01.75 G01.85 

ALTRON 70 64 - 72 ECO L01.95 G01.85 

ALTRON 80 73 - 83 ECO L01.95 G02.120 

Type ketel A 

Bi-ALTRON 30 26 

Bi-ALTRON 40 126 

600 865,5 

16
55

 

A 

79
6,

4 
79

3,
2 

10
77

 
57

7,
5 

65
 

Kenmerken boiler 
• Geëmailleerde 100 liter boiler 
• Netto waterinhoud boiler 97 liter 
• Vermogen warmtewisselaar 24 kW 
• Continu tapwaterdebiet 640 l/uur  en 

880 l/uur bij het model Bi-ALTRON 40 
bij : 

      - Ketelwater 80°C 
      - circulatiedebiet 3 m³/h 
      - koud water 12°C 
      - warmwater 47°C 
• OPTIMAZ gekeurd 
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Wandafstanden 
De verwarmingsketel moet indien 
mogelijk met de aanbevolen afstand 
van de wand gemonteerd worden. 
Indien de afstand kleiner is, is de 
ketel nog moeilijk toegankelijk: 
 

Aanwijzing: 
Plaats eventueel bijkomende 
componenten, zoals bijv. 
warmwaterboilers, buisverbindingen, 
geluiddempers of pompgroepen op 
een zo groot mogelijke afstand van 
de wand. 

 Aanbevolen (mm) 

Maat A 1000 

Maat B 700 

Maat C 400 

Maat L s. „Technische gegevens“ 

Ketel Type ALTRON 
30 

ALTRON 
40 

ALTRON 
50 

ALTRON 
60 

ALTRON 
70 

ALTRON 
80 

Bi-ALTRON 
30 

Bi-ALTRON 
40 

MI Vertrek 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/4 F 1”1/4 F 

RI Retour 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/2 F 1”1/4 F 1”1/4 F 

RS aflaat-
kraan 

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

1 Koudwa-
tervoeding 

      3/4” F 3/4” F 

2 Vertrek 
sanitair wa-
ter 

      3/4” F 3/4” F 

3 Retourom-
loop 

      3/4” F 3/4” F 

Aansluitdiameters: 
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Opstellen en afstellen 

 

Leveringsomvang 
• Gietijzeren ketellichaam 
• Beschermkap  
• Bedieningspaneel 
• Ketelmantel 
 

Pompgroep 
De pompgroep moet apart besteld wor-
den en wordt afzonderlijk geleverd. 
Montage en inbedrijfstelling dienen 
volgens de handleiding te gebeuren. 
Deze wordt geleverd met de pomp-
groep. 

Leveringsomvang 
1x links zijpaneel 
1x rechts zijpaneel 
1x bovenpaneel 
1x voorpaneel 
1x onderste voorplaat 
1x achterplaat 
4x montagelatten 
1x isolatie ketellichaam (achteraan, voor-
aan, rondom) 
10x zelftappende schroeven TCBC 
3.9x9.5 
2x schroeven M5x10 
15x aanspanveer D8x28 l8 
5x schroeven M4 
2x verzinkte moeren M5 
 
Fase 1 
Aan de achterkant van de ketel:  
- Maak moer 1 los, indien noodzakelijk 
mag ook moer 2 losgedraaid worden. 
Bevestig de montagelat (3) tussen de 
twee ringen (4) zie detail A en B 
 
OPGEPAST! 
De montagelatten plaatsen zoals ze zijn 
weergegeven op de tekening 
(uitsteeksels naar buiten toe) 
 - Moeren opnieuw goed aanspannen. 
-  De handeling herhalen zoals beschre-
ven, zowel vooraan als achteraan langs 
beide zijden. 
 
OPGEPAST! 
De montagelatten vooraan zijn verschil-
lend van deze achteraan. De montage-
latten vooraan zijn voorzien van klinkna-
gels waar deze achteraan dit niet heb-
ben. 
 
 
 
 
Fase 2 
- Plaats de isolatie omheen de ketel , te 
beginnen met de isolatie rondom het 
ketelblok (1) en daarna de voorste isola-
tie en het achterste gedeelte. Het geheel 
wordt op zijn plek gehouden met de 
meegeleverde veren. 
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Detail A 

Detail B 
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Levering en transport 
Opstellen en afstellen 

 

Fase 3 
Montage van de zijpanelen: 
 - Klem het linkse zijpaneel op de 
voorste montagelat. 
 
-  DETAIL C : De opening (1) van de 
zijmantel zal klemmen in de rivet (2) 
van de voorste montagelat. 
 
 - Voer dezelfde handeling uit voor het 
rechtse paneel. 

 - Plaats de onderste voorplaat (3) ge-
bruik makende van de twee meegele-
verde schroeven M5x10 (4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 4 
Aan het achterste gedeelte van de 
ketel:  
- Bevestig de zijpanelen op de monta-
gelatten door middel van de meegele-
verde zelftappende schroeven TCBC 
3.9x9.5 (1) 
 - Monteer de achterplaat gebruikma-
kende van de 6 overgebleven zelftap-
pende schroeven TCBC 3.9x9.5 (2) 

11 

Detail C 
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Opstellen en afstellen 
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Fase 5 
Montage van het elektrisch bedienings-
bord  
 
- Glijd de box van het bedieningsbord (1) 
in de ketel tot aan de stop van het linkse 
zijpaneel (zie detail D) 
 
 - Bevestig het bedieningsbord met be-
hulp van de 2 meegeleverde schroeven 
M4 (2) aan het linker zijpaneel. 

 - Herhaal dezelfde handeling op het 
rechter zijpaneel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fase 6 
DETAIL E: Alvorens de bovenplaat te 
monteren moeten de twee steunen van 
de afdekkap bevestigd worden met be-
hulp van 2 verzinkte moeren M5. 
 - Monteer de bovenplaat door middel 
van de clipsverbindingen. 

Detail D 

Detail E 
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Fase 7 
DETAIL F: Monteer het voorpaneel (1) 
door deze in de pennen (2) te schuiven 
die op de zijpanelen gemonteerd zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 8 
- Fixeer het bedieningspaneel op het 
voorpaneel door middel van de schroef 
M4 (1). 
- Draai de stop (2) op het zijpaneel om 
zo de beschermkap van het bedienings-
paneel tegen te houden bij het open en 
sluiten. 
- Herhaal de handeling voor het rechtse 
zijpaneel. 
- Bevestig de beschermkap (4) op de 
pennen(5) die op het bovenpaneel ge-
monteerd staan. 
  

Detail F 

Detail G 
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Fase 1 
Aan de achterkant van de ketel: 
 - Maak moer 1 los, indien noodzakelijk 
mag ook moer 2 losgedraaid worden. 
- Bevestig de montagelat (3) tussen de 
twee rondellen (4) zie detail A en B 
 
 OPGEPAST! 
De montagelatten plaatsen zoals ze zijn 
weergegeven op de tekening 
(uitsteeksels naar buiten toe). 
 - Moeren opnieuw goed aanspannen. 
- De handeling herhalen zoals beschre-
ven vooraan en achteraan langs beide 
zijden. 
 
 OPEGPAST! 
De montagelatten vooraan zijn verschil-
lend van deze achteraan. De montage-
latten vooraan zijn voorzien van rivetten 
waar deze achteraan dit niet hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2 
- Plaats de isolatie omheen de ketel , te 
beginnen met de isolatie rondom het 
ketelblok (1) en daarna de voorste isola-
tie en het achterste gedeelte. Het geheel 
wordt op zijn plek gehouden met de 
meegeleverde veren. 
 - Monteer de bovenste montagelat (4) 
op de boiler, gebruik makende van de 
schroef M5x14 (6) en de moer M5x20 (5) 
 

14 

Leveringsomvang 
1x links zijpaneel 
1x rechts zijpaneel 
1x bovenpaneel 
1x voorpaneel 
1x onderste voorplaat 
1x achterplaat boven 
1x achterplaat onder 
1x montagelat boven 
4x montagelatten zijkant 
 

1x isolatie ketellichaam (achteraan, 
vooraan, rondom) 
18x zelftappende schroeven TCBC 
3.9x9.5 
2x schroeven M5x10 
15x aanspanveer D8x28 l8 
5x schroeven M4 
2x verzinkte moeren M5 
1x schroef M5x14 
1x moer M5x20 

Detail A 

WW KW 
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Levering en transport 
Opstellen en afstellen 

 

Fase 3 
Montage van de zijpanelen 
 - Klem het linkse zijpaneel op de voorste 
montagelat. 
 DETAIL C : De opening (1) van de zij-
mantel zal klemmen in de rivet (2) van de 
voorste montagelat. 
 - Voer dezelfde handeling uit voor het 
rechtse paneel. 

 - Fixeer de zijpanelen aan de bovenste 
montagelat gebruik maken de van de 
meegeleverde zelftappende schroeven 
TCBC 3.9x9.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 4 
Aan het achterste gedeelte van de ketel: 
- Monteer het onderste achterpaneel (1) 
gebruik makende van de 6 meegelever-
de zelftappende schroeven TCBC 
3.9x9.5 
 - Monteer de bovenste achterplaat (2) 
gebruikmakende van de 6 overgebleven 
zelftappende schroeven TCBC 3.9x9.5 

15 

Detail B 
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Fase 5 
Montage van het elektrisch bedienings-
bord 
 - Glijd de box van het bedieningsbord 
(1) in de ketel tot aan de stop van het 
linkse zijpaneel (zie detail C) 
 - Bevestig het bedieningsbord met be-
hulp van de 2 meegeleverde schroeven 
M4 (2) aan het linker zijpaneel. 
 - Herhaal dezelfde handeling op het 
rechter zijpaneel 
 - Fixeer de bovenste montagelat aan de 
zijpanelen gebruik makende van de 2 
meegeleverde zelftappende schroeven 
TCBC 3.9x9.5 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 6 
DETAIL D: Alvorens de bovenplaat te 
monteren moeten de twee steunen van 
de afdekkap bevestigd worden met be-
hulp van 2 verzinkte moeren M5. 
 - Monteer de bovenplaat doormiddel van 
de clipsverbindingen. 
 
 

Detail C 

Detail D 

WW KW 
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Fase 7 
DETAIL E: Monteer het voorpaneel (1) 
door deze in de pennen (2) te schuiven 
die op de zijpanelen gemonteerd zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 8 
 Fixeer het bedieningspaneel op het 
voorpaneel door middel van de schroef 
M4 (1). 
- Draai de stop (2) op het zijpaneel om 
zo de beschermkap van het bedienings-
paneel tegen te houden bij het open en 
sluiten. 
- Herhaal de handeling voor het rechtse 
zijpaneel. 
- Bevestig de beschermkap (4) op de 
pennen(5) die op het bovenpaneel ge-
monteerd staan. 

Detail E 

Detail F 
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1 Trekregelaar 
2 Binnenbekleding 
3 Verbindingsstuk 
4 Reinigingsopening 
5 Opvanginrichting afvoergas 
6 Veegdeur 
 
 
Gasafvoer 
De afvoergassen moeten via de kort-
ste weg naar de schoorsteen afge-
voerd worden. 
Het verbindingsstuk wordt oplopend 
in de schoorsteen gebracht. Het mag 
de doorsnede van de schoorsteen 
evenwel niet kleiner maken. 
 
Het verbindingsstuk met de binnenbe-
kleding in de schoorsteenwand bren-
gen, maar zeker niet vast inmetselen. 
In het verbindingsstuk moet u een 
reinigingsopening aanbrengen. 
 
Verbindingsstukken met een lengte 
van meer dan een meter moeten te-
gen warmteafstralingen geïsoleerd 
worden. 
 
Bij ongunstige bedrijfsomstandighe-
den van de schoorsteen (bijv. lage 
afvoergastemperatuur, te grote door-
snede van de schoorsteen, te weinig 
warmte-isolatie) wordt aanbevolen 
een bijkomende trekregelaar te ge-
bruiken. Dit is beter voor de stook-
plaats en daardoor wordt te veel 
vocht en roet in de schoorsteen ver-
meden. 
 
Controle van de afvoergastempera-
tuur 
Om de ketelvervuiling te controleren 
wordt aanbevolen om een rookgas-
thermometer te installeren. Een te 
hoge rookgastemperatuur leidt tot 
een slecht ketelrendement. Op die 
manier kan geen optimaal energiever-
bruik gegarandeerd worden. 
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Installatie spoelen 
Vóór de ketel wordt aangesloten op een 
bestaande verwarmingsinstallatie, moet 
deze grondig gespoeld worden. Vuil en 
modder stapelen zich anders op in de 
ketel en veroorzaken geruis en plaatse-
lijke oververhitting. 
Voor ketelschade die daardoor zou 
ontstaan, vervalt elke garantie. 
 
   
  
 
  
  
  
 Sensoren monteren 
(alleen voor gebruik met menginrichting) 
1. Vertrektemperatuursensor TV 
Montageplaats: min. 50 cm boven de 
circulatiepomp aan de vertrekbuis van 
de verwarming van de menginrichting. 
 
   
  
  
  
 
   
  
  
  
  
2. Buitentemperatuursensor AF 
Deze sensor is niet voorbedraad. 
Montageplaats: ten minste 2 m boven 
de grond en indien mogelijk tegen de 
noordmuur van het gebouw. 
Let op dat de sensor niet beïnvloed 
wordt door schoorstenen, vensters enz. 
Montagewijze: de sensoren zo draaien 
dat de kabeldoorvoer vanuit het kastje 
naar onder loopt. 
Leidinglengte: wanneer koperen leidin-
gen van 1,5 mm2 worden gebruikt, is er 
geen beperking op de lengte. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompgroep 
Montage en inbedrijfstelling gebeuren 
dienen volgens de handleiding te ge-
beuren. Deze wordt geleverd met de 
pompgroep. 
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Kabelkanalen 
In de binnenkant van de bekleding zijn 
2 kabelkanalen voorzien voor de elek-
trische verbindingen. 
230V-leidingen en sensorleidingen 
moeten van elkaar gescheiden in de 
kabelkanalen gelegd worden. 

1 
 
2 

Aanwijzing: 
De elektrische installatie en de 
aansluitingen mogen enkel door 
een elektricien uitgevoerd worden. 
Daarbij moeten de VDE-, EN-,  EVU- 
en alle nationale voorschriften en 
bepalingen nageleefd worden. 
 
In het algemeen mag het toestel en-
kel door een vakman geopend wor-
den. 
 
De ketel, het bedieningspaneel en de 
pompgroep zijn voorzien van bedrade 
stekkers. De aansluiting op het net 
gebeurt met 3-polige klemmen (1) in 
het bedieningspaneel via een daar-
voor voorziene en beveiligde stroom-
kring. De leiding moet met een inge-
bouwde aarding (2) beveiligd worden. 
 
De verwarmingscentrale moet met 
gepaste middelen van het net ge-
scheiden kunnen worden. Daarvoor 
moeten schakelaars met een contact-
opening van >3mm of veiligheids-
schakelaars gebruikt worden . 
 
Netspanning: 230 V, 50 Hz 
 
Zekering voor de netaansluiting:  10 A 
 
  
  
Stekkerverbinding tussen pomp-
groep en bedieningspaneel 
De elektrische aansluiting van de 
pompgroep en het bedieningspaneel 
gebeurt door middel van gecodeerde 
stekkers aan de LOGON B. 
 
 
 
 

Toestelzekering 
De toestelzekering (230 V, T 6,3 A) 
bevindt zich goed toegankelijk in het 
bedieningspaneel (  T  6,3 A). 
De totaliteit van alle elektrische stro-
men mag niet meer zijn dan 6,3 A! 
 
 Vervangen toestelzekering 
- de stroom van het bedieningspaneel 
uitschakelen 
- de zekeringhouder 90° draaien en 
met de toestelzekering verwijderen 
- de zekering vervangen 
- de zekeringhouder terugsteken en 
90° draaien 
- controleren of de zekering vastzit 
- de stroom inschakelen; het lampje 
van de netschakelaar moet branden. 
 

Stekkerverbinding tussen brander 
en bedieningspaneel 
De brander en het bedieningspaneel 
moeten door middel van de overeen-
komstige stekkerverbindingen met 
elkaar verbonden worden. 
1. kabel met 7-polige branderstekker. 
 
 

Alle externe leidingen (zoals bijv. voor 
de systeeminbinding), die aangeslo-
ten moeten worden aan de schroef-
stekkers van de LOGON B, moeten 
beveiligd worden met de ingebouwde 
spanningsontlasters aan de ketel.  
 
 De ter plaatse aanwezige cv 1 en 2, 
de boilerpomp en de gemotoriseerde 
mengkraan moeten aangesloten wor-
den op het bedieningspaneel met 
overeenkomstige stekkerleidingen 
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Het basisgedeelte van het bedie-
ningspaneel is volledig voorbedraad, 
enkel de regelaarset LOGON B RB 
moet extra ingebouwd worden. 
 
 Na het verwijderen van de bovenste 
topplaat van de ketelmantel wordt het 
bovenste gedeelte van het regelpa-
neel bereikbaar. 
-  4 schroeven van de afdekking los-
schroeven om toegang te krijgen tot 
het elektrische gedeelte 
- Blindplaatje (1) via de 4 clips-
verbindingen (2) verwijderen 
-  De LOGON B RB (3) op de vrijge-
komen plaats inbrengen 
-  Ketelvoeler (4) aansluiten op 
TK/B2 en in de dompelhuls van de 
ketel plaatsen en vergrendelen zodat 
ze er onmogelijk kan uitgetrokken 
worden 
-  Boilervoeler (4) aansluiten op 
TB/B3 en in de dompelhuls van de 
boiler plaatsen en vergrendelen zodat 
ze er onmogelijk kan uitgetrokken 
worden 
-  De originele tegenstekker (6) van 
de 6-polige stekker losmaken en ver-
binden met de tegenstekker komende 
van de LOGON B RB 
- 230V leiding en voelerleiding moe-

ten volledig gescheiden van elkaar 
naar de regelaar lopen 
 
Stekkerverbinding tussen pompgroep 
en bedieningspaneel 
 
De elektrische aansluiting van de 
pompgroep en bedieningspaneel 
wordt tot stand gebracht door middel 
van gecodeerde stekkers en volgens 
het meegeleverde elektrisch schema. 
 
Alle extern aan te sluiten leidingen 
worden op de stekkers van de LO-
GON B RB aangesloten en moeten 
via de kabelbevestiging (8) beveiligd 
worden. 
 
De bovenste afdekplaat van het be-
dieningspaneel wordt met behulp van 
de 4 schroeven terug op zijn plaats 
gevezen en de topplaat van de ketel 
terug op de ketel geclipst. 
 
De elektrische aansluitingen van ketel 
en andere mag enkel door een erken-
de vakman worden uitgevoerd. De 
VDE-, EN- , EVU-, en ander landspe-
cifieke reglementeringen dienen on-
der alle omstandigheden gerespec-
teerd te worden. 
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Het basisgedeelte van het bedie-
ningspaneel is volledig voorbedraad, 
enkel de regelaarset LOGON 
BG1Z1.1 moet extra ingebouwd wor-
den. 
 
Na het verwijderen van de bovenste 
topplaat van de ketelmantel wordt het 
bovenste gedeelte van het regelpa-
neel bereikbaar. 
- 4 schroeven van de afdekking los-
schroeven om toegang te krijgen tot 
het elektrische gedeelte 
- Blindplaatje (1) via de 4 clips-
verbindingen (2) verwijderen 
LOGON B G1Z1.1 op de bevesti-
gingsrail (3) clipsen 
- Bedieningspaneel van de regelaar 
op de vrijgekomen plaats (5) inbren-
gen en beide met elkaar verbinden 
door middel van de verbindingskabel 
op klem X30 (4) van de LOGON B 
aan te sluiten 
- Ketelvoeler KF in de dompelhuls 
van de ketel plaatsen en vergrende-
len zodat ze er onmogelijk kan uitge-
trokken worden 
- De originele tegenstekker (6) van 
de 6-polige stekker losmaken en ver-
binden met de tegenstekker komende 
van de LOGON B 
- 230V leiding en voelerleiding moe-
ten volledig gescheiden van elkaar 
naar de regelaar lopen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stekkerverbinding tussen pomp-
groep en bedieningspaneel 
 
De elektrische aansluiting van de 
pompgroep en bedieningspaneel wordt 
tot stand gebracht door middel van 
gecodeerde stekkers en volgens het 
meegeleverde elektrisch schema. 
Alle extern aan te sluiten leidingen wor-
den op de stekkers van de LOGON B 
aangesloten en moeten via de kabelbe-
vestiging (8) beveiligd worden. 
 
De pompen voor kring 1 en kring 2 sa-
men met boilerpomp en mengkraanmo-
tor worden op de LOGON B aangeslo-
ten via de respectievelijke klemmen. 
 
De bovenste afdekplaat van het bedie-
ningspaneel wordt met behulp van de 4 
schroeven terug op zijn plaats gevezen 
en de topplaat van de ketel terug op de 
ketel geclipst. 
 
De elektrische aansluitingen van ketel 
en andere mag enkel door een erkende 
vakman worden uitgevoerd. De VDE-, 
EN- , EVU-, en ander landspecifieke 
reglementeringen dienen onder alle 
omstandigheden gerespecteerd te wor-
den. 
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1 Afsluitkranen 
2 Terugslagklep (ingebouwd) 
3 Snelheid pomp instelling 
4 Ontluchtingsschroef 

Installatie vullen en ontluchten 
• De terugslagkleppen en afsluitkranen 

aan de circulatiepompen openen. 
• De installatie langzaam vullen via de 

vul- en afvoerkraan. De kraan bevindt 
zich aan de achterkant van de ketel 
onderaan. 

 
 Circulatiepompen ontluchten 
Bij de inbedrijfstelling moet de pomp 
ontlucht worden. 
• De ontluchtingsschroef opendraaien. 
• De verdeelbalk ontluchten via de 

daar ingebouwde ontluchtingsdop 
 
 Vuldruk van de installatie ca. 0,2 bar 
over stat. hoogte (per m 0,1 bar). 
 
Circulatiepompen instellen 
Het vermogen van de pompen (UPS) 
kan ingesteld worden (pos. 3). 
 
 De verwarmingscirculatiepompen (UPE 
en ALPHA) worden automatisch door 
verandering van het toerental, resp. elek-
tronisch aan het verwarmingssysteem 
aangepast. 
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Controles vóór inbedrijfstelling 
Vóór de inbedrijfstelling moet u de vol-
gende punten van de installatie contro-
leren: 
• Waterdruk in de verwarmingskring 
• Circulatiepomp bedrijfsklaar 
• Bijkomende luchtinrichting in de 

schoorsteen bedrijfsklaar 
• Stroomvoorziening (230 V) naar de 

ketel OK 
• Voldoende olie in de tank 
• Olieslangen aangesloten 

(vertrek/retour, dichtheid) 
• Afsluitingen in de toevoerleiding 

open 
• Instelling van de menginrichting van 

de brander (zie insteltabel) 
• Instelling van de ontstekingselektro-

den 
• Instelling van de thermostaten 
 
Functiebeschrijving 
De installatie wordt ingeschakeld: 
• De regelkring wordt gesloten. 
• De olie wordt in de olievoorverwar-

mer verwarmd. 
• Van zodra de vereiste olietempera-

tuur bereikt is (tot 2 minuten op-
warmtijd), wordt de brander vrijge-
geven. 

• De brandermotor start. 
• De ontsteking wordt gestart 
• en de verbrandingsruimte wordt 

geventileerd. 
 
De elektromagnetische klep blijft tij-
dens de voorbeluchtingstijd gesloten. 
 
 Na de voorbeluchtingstijd: 
• De klep gaat open. 
• De vlammen worden gegenereerd. 
• Van zodra de vlamsensor een vlam 

registreert, wordt klem 7 spannings-
loos 

 
De hoeveelheid verbrandingslucht is 
ingesteld volgens de oliedoorvoer. 
Als de regelkring geopend wordt, wordt 
de brander uitgeschakeld. 
 
  
  
 
 
 
 

Voortijdig vlamsignaal 
Tijdens de voorspoeltijd, resp. vooront-
stekingstijd mag er in principe geen 
vlamsignaal zijn. Is er tijdens die perio-
de wel een vlamsignaal, dan schakelt 
de verwarmingsinstallatie na afloop van 
de voorspoel- en beveiligingstijd de 
storingsuitschakeling uit. Tijdens de 
beveiligingstijd wordt er geen olie vrij-
gegeven. 
 
Aanloop zonder vlam 
Wanneer er geen vlam is op het einde 
van de beveiligingstijd, dan wordt het 
toestel onmiddellijk wegens storing 
uitgeschakeld. 
 
Doven van de vlam tijdens de  
werking 
Wanneer tijdens de werking de vlam-
men doven, wordt de brandstoftoevoer 
onmiddellijk gestopt en wordt een nieu-
we startpoging ondernomen met be-
houd van het functieverloop. 
 
Montage van de brander 
• Bevestigen van de branderflens en 

de bijhorige isolering 
• Raadpleeg de brander bedienings-

handleiding 
• Plaats de juiste sproeier 
• Sluit de brander elektrisch en hy-

draulisch aan  
• Sluit de stookolietoevoer aan en 

zorg voor een goede oliefilter 
• Branderregeling, hiervoor verwijzen 

wij naar de brander bedienings-
handleiding 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingebruikname van de brander 
• De stroomtoevoer naar de brander 

controleren. 
• De installatie inschakelen. 
 
De brander is voorzien van een in de 
fabriek ingestelde sproeier. De brander 
kan probleemloos in werking gesteld 
worden. 
U moet een eerste verbrandingstest 
uitvoeren. 
 
 Instelwaarde: 
• Roetvorming:  0 
• CO2-gehalte: > 12,5 % 
• Raadpleeg de brander bedienings-

handleiding 
 
Inbedrijfstelling van de circulatie-
pompen 
De circulatiepompen worden automa-
tisch in werking gesteld door de warm-
tevraag van het verwarmingssysteem. 
 
Circulatiepompen ontluchten 
• De bedrijfsmodus „handmatige be-

diening“ 
kiezen via de verwarmingsregelaar. 

• Alle circulatiepompen (behalve de 
collectorpomp) zijn dan in bedrijf. 

• De ontluchtingsschroeven van de 
circulatiepompen kort losdraaien en 
terug aandraaien. 
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1       2    3    4            5            6              13  

 7             8                9                 10         11          12              

AAN/UITschakelaar (1) 
Schakelt de stroomvoorziening voor 
de regeling / regelingstoebehoren / 
pompgroepen en brander in en uit. 
 

Storingsweergave brander (2) 
Brandt wanneer de automatische 
brander vergrendeld is. 
 
STB-storingsweergave (3) 
Als de keteltemperatuur bij een defect 
boven 110 °C stijgt, dan zal de bevei-
ligingstemperatuurbegrenzer (STB) 
de brander vergrendelen; de storings-
weergave gaat branden. 
 
STB-Testknop (TÜV) (4) 
Voor het testen van de STB-functie 
door inspectieorganen; zolang deze 
toets ingedrukt wordt, worden de re-
gelaars overbrugd en verwarmt de 
brander de ketel tot 110 °C. 
 
Thermometer (5) 
Voor het aflezen van de actuele ketel-
temperatuur. 
 
Zomer - winter schakelaar (6) 
Voor het uitschakelen / inschakelen 
van CV-productie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

Ontgrendelingsknop STB (7) 
Als de keteltemperatuur na de ver-
grendeling tot 70 °C gedaald is, dan 
kan de STB met deze knop ontgren-
deld worden. 
 
Regelknop 
max. keteltemperatuur (8) 
Om de max. keteltemperatuur in te 
stellen. 
 

Zekering (9) 
Voor de elektrische beveiliging van de 
hele ketel. 
 
Potentiometer CV-temperatuur (10) 
Voor het instellen van de gewenste 
keteltemperatuur 
 
LED Spanning OK (11) 
Stroomvoorziening wordt zichtbaar 
gemaakt d.m.v. LED 
 
Potentiometer  boiler temperatuur 
(12) 
Voor het instellen van de gewenste 
boilertemperatuur  
 
Verwarmingsregelaar LOGON B RB 
(13) 

Beschrijving 
Verwarmingsregelaar LOGON B RB 
 
De LOGON B RB module is een elek-
tronische boilervoorrangschakeling, 
uitgerust met lichtdioden die de stu-
ring van het apparaat visualiseren en 
twee uitwendig instelbare potentiome-
ters. Met deze potentiometers kunnen 
enerzijds de temperatuur van het 
ketelwater, (vertrek) ingesteld worden 
en anderzijds via de tweede potentio-
meter de watertemperatuur van het 
warmwater begrensd worden. 
Bij de boilerlading evenals bij de ke-
telwerking blijven de verwarmings-
pompen nadraaien, behalve indien 
een andere kring warmte vraagt. De 
nadraaitijd kan ingesteld worden.  
De module bezit de mogelijkheid bei-
de verwarmingspompen tegelijk te 
sturen en men kan al of niet de ketel-
steuntemperatuur inschakelen.  
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Weersgestuurde regeling met de 
volgende uitrustingskenmerken 
• Verlicht display voor status- en 

functieweergave in duidelijke tekst 
• Voorinstelling standaardprogram-

ma, nominale waarden, datum en 
tijd 

• Automatisch omschakelen zomer-
/wintertijd 

• Vooringestelde standaard tijdpro-
gramma’s voor verwarming en 
warmwaterbereiding 

• Individueel schakelprogramma met 
max. 84 vrije schakeltijden volgens 
de regelaar-toestelconfiguratie 

• Vakantieprogramma 
• Emissiecontrole / schoorsteenveger 

met zelfstandig terugschakelen naar 
normale werking 

• Vloer-droogfunctie 
• Tweekringsregelaar met geschei-

den instelling voor een directe ver-
warmingskring en een gemengde 
verwarmingskring 

• Kamertemperatuurregeling door 
middel van toebehoren QAA 75 of 
QAA78 

• Instelling van verwarmingskringen 
met radiatoren of vloerverwarming 
met aanpassing van de program-
ma’s 

• Automatische aanpassing van de 
verwarmingscurven mogelijk 

• Optimale opwarming met snel op-
warmen mogelijk 

• Verwarming uitgeschakeld volgens 
behoefte 

• Retourverhoging of retourregeling 
met configureerbare multifunctione-
le uitgang 

• Instelbare minimale en maximale 
vertrektemperaturen 

• Pompnaloop 
• Geïntegreerde bedrijfsurenteller 
• Thermisch desinfecteren van warm 

water mogelijk 
(legionellaschakeling) 

• Vorstbescherming ketel en installa-
tie 

• Bescherming van de ketel tegen 
corrosie met automatische start 

• 2-draadsbusinterface voor rege-
lingstoebehoren 

• Aansluiting van een remote box, 
storingsmelding op handy of service 
center 

IN/UITschakelaar (1) 
Schakelt de stroomvoorziening voor de 
regeling / regelingstoebehoren / pomp-
groepen en brander in en uit. 
 

Storingsweergave brander (2) 
Brandt wanneer de automatische bran-
der vergrendeld is. 
 

 STB-storingsweergave (3) 
Als de keteltemperatuur bij een defect 
boven 110 °C stijgt, dan zal de beveili-
gingstemperatuurbegrenzer (STB) de 
brander vergrendelen; de storingsweer-
gave gaat branden. 
 

Ontgrendelingsknop STB (9) 
Als de keteltemperatuur na de vergren-
deling tot 70 °C gedaald is, dan kan de 
STB met deze knop ontgrendeld wor-
den. 
 

STB-Testknop (TÜV) (4) 
Voor het testen van de STB-functie 
door inspectieorganen; zolang deze 
toets ingedrukt wordt, worden de rege-
laars overbrugd en verwarmt de bran-
der de ketel tot 110 °C. 
 

Thermometer (5) 
Voor het aflezen van de actuele ketel-
temperatuur 
 

Regelknop 
max. keteltemperatuur (10) 
Om de max. keteltemperatuur in te 
stellen. 
 

Zekering (11) 
Voor de elektrische beveiliging van de 
hele ketel. 
 

Bedrijfsmodustoets drinkwater (6) 
Om de drinkwaterbereiding in te scha-
kelen (balk in het display onder de wa-
terkraan). 
 

Bedrijfsmodustoets verwarmings-
kring(en) (7) 
Om 4 verschillende bedrijfsmodi voor 
de verwarming in te stellen:  
Auto uur: automatische modus volgens 
tijdprogramma 
Zon 24 uur: verwarmen met nominale 
comforttemperatuur 

Maan 24 uur: verwarmen met gereduceer-
de temperatuur 
Werking met vorstbescherming: verwar-
ming uitgeschakeld, vorstbescherming 
aan. 
 

Regelknop kamertemperatuur (13) 
Om de comfortabele kamertemperatuur te 
veranderen. Met deze draaiknop kunnen 
bij het programmeren instellingen gekozen 
en veranderd worden. 
 

Informatietoets (8) 
Oproepen van de volgende informatie 
zonder invloed op de regeling: 
temperaturen, bedrijfsmodus verwar-
ming/drinkwater, foutmeldingen. 
 

Functietoets handmatige bediening (15) 
Met deze toets gaat de regelaar naar 
handmatige bediening. Alle pompen draai-
en. De menginrichting wordt niet meer 
aangestuurd. De brander wordt geregeld 
op 60 °C. (weergave door middel van 
schroevendraaiersymbool) 
 

Functietoets schoorsteenveger (16) 
Deze toets kort indrukken; de ketel gaat 
naar de bedrijfstoestand voor de emissie-
meting. Door opnieuw de toets in te druk-
ken, resp. automatisch na 15 minuten, 
wordt deze functie opnieuw uitgeschakeld 
(weergave door middel van schroeven-
draaiersymbool). 
 

Bevestigingstoets OK (14) 
Terugtoets ESC (12) 
Deze beide toetsen worden samen met de 
grote draaiknop gebruikt voor het pro-
grammeren en configureren van de rege-
ling. Instellingen die niet bediend kunnen 
worden met de bedieningselementen, 
gebeuren via de programmering. Door de 
ESC-toets in te drukken gaat u telkens 
een stap terug; gewijzigde waarden wor-
den daarbij niet overgenomen. 
 

Verwarmingsregelaar LOGON B G1Z1 
(17) 
 

Om naar het volgende bedieningsniveau 
te gaan of om de gewijzigde waarde op te 
slaan, de OK–toets indrukken.  

      1         2    3    4              5         17   6              7    8 

  9            10                 11                   12       13    14  15  16    



Korte handleiding 
voor bevoegde vakmensen 
 
  
 LOGON B G1Z1 
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Gebruik van de toetsen 
 
  
  
 Basisweergave 
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Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur 
 
 



 31 

Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur 



32  

Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur 
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