
Montagehandleiding  
 
 
Clip-in module tweede verwarmingscircuit 

De clip-in module voor het tweede  
verwarmingscircuit dient om een  
tweede verwarmingscircuit aan te  
sluiten op de verwarmingsketel. 
Hiermee kunnen gegevens worden  
uitgewisseld tussen de centrale  
LMU-ketelregeling en de individuele  
onderdelen van het tweede  
verwarmingscircuit. 

 Pos. Benaming  Hoeveelheid  

1 Clip-in tweede verwarmingscircuit (AGU2.500A109) 1 

2 Mini-kabelverbinding (Clip-in AGU2.500/LMU)  1 

3 Aanleg vertrekvoeler QAD 36  1 
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Toevoerkabelset bestaande uit:  
- Kabel met 2 stekkers (aansluiting AGU2.500 op LMU)  
- 2-polige stekker (aansluiting QAD36 op clip-in AGU2.500)  
- 2-polige stekker (aansluiting pomp voor 2de verwarmingscircuit op clip-in AGU2.500) 
- 3-polige stekker met kabel (aansluiting motor mengkraan op Clip-In AGU2.500) 
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Vóór de montagewerken moet u de  
LMU van het stroomnet koppelen. 
Bij de aansluiting op de stekkers  
van de clip-in dient u op de polariteit 
te letten. 
• Klik het clip-in tweede ver- 
 warmingscircuit (AGU2.500) (1)  
 links van de LMU in. 
• Sluit de kabel (4) aan op klem  
 X52-01 van de clip-in (1) en  
 klem X1-02 van de LMU. 
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• Sluit de kabel (2) aan op klem  
 X50 van de clip-in (1) en klem  
 X50 van de LMU.  
• Sluit vertrekvoeler QAD36 (3) met  
 de 2-polige stekker (5) aan op  
 klem X51-01 van de clip-in (1).  
• De QAD36 wordt achter de meng- 
 klep aangesloten op de voorloop  
 van het tweede verwarmingscircuit.  
• Sluit de circulatiepomp van het  
 tweede verwarmingscircuit (Q2)  
 met de 2-polige stekker (6) aan op  
 klem X52-02 van de clip-in (1). 

Sluit de mengklepmotor (M) van het  
tweede verwarmingscircuit met de  
3-polige stekker (7) aan op klem  
X52-03 van de clip-in (1) en houd  
daarbij rekening met de draairichting  
van de klep.  
 

De parameters van de verwarmings- 
ketel zijn in de fabriek ingesteld voor  
de regeling van een vloerverwarmings- 
circuit. In alle andere gevallen moeten  
de parameters (verwarmings- 
karakteristiek, maximale temperatuur  
enz.) opnieuw worden bepaald via  
kamertemperatuursensor QAA73. 
 

Vertrekvoeler QAD 36  

Mengklepmotor  
Circulatiepomp van het  
tweede verwarmingscircuit  


