Gebruiksaanwijzingen
THISION
Gasgestookte condensatieketel
Algemeen
• De toestellen zijn gemerkt met het
desbetreffende geldige
CE-nummer en voldoen bijgevolg
aan de volgende normen en
richtlijnen:
pr EN 677
EN 60 335
DIN VDE 0722
EN 50 082
90 / 396 / EWG
89 / 336 / EWG
73 / 23 / EWG
93 / 68 / EWG
92 / 42 / EWG
DIN EN 437
pr EN 483
DIN EN 297
• Vóór de aansluiting van de
gasverbruiker dienen de
montagetechnische voorschriften
te worden nageleefd. TRGI, TRF,
richtlijnen van de GVU.
(voor Oostenrijk: ÖVGW TR Gas,
ÖVGW TR Flüssiggas)
Gebruik van de installatie
• Zie DIN 4756 "Gasverbruikers in
verwarmingsinstallaties".
• Voor de bediening van de
stookinstallatie zijn de
gebruiksaanwijzingen van
toepassing.
Gassoorten
• Aardgas E, aardgas LL en
vloeibaar gas propaan
Vooraleer u de installatie inschakelt
Controleer of er voldoende water
in het verwarmingssysteem zit.
• Controleer of de afsluitkranen van
de verwarming geopend zijn.
• De wijzer van de drukregelaar
mag zich niet in het rode gebied
(gesloten installaties volgens
DIN 4751, blad 2) bevinden.
• Open de gasafsluitkraan

Digitale display
Vlamcontrole (groene LED aan)
Reset-toets

Alarmlampje (rode LED aan)
Sensor warmwatertemperatuur
Info-toets
Installatiedruk
Schoorsteenvegertoets
Automatische modus
Functietoets
Wintermodus (LED aan)
Zomermodus (LED uit)
Instelling
verwarmingswatertemperatuur
Instelling warmwatertemperatuur

Voor de ingebruikneming van de
installatie en voor het begin van
elke stookperiode
• De verwarmingsinstallatie grondig
laten controleren door de
onderhoudsdienst.
• Bij storingen onmiddellijk de
serviceafdeling van de leverancier
op de hoogte brengen.
Ingebruikneming
Zet de installatie aan met de
noodschakelaar
• De installatie is gebruiksklaar

•
•

Het toestel werkt niet
• Controleer alle punten die worden
aangehaald in het gedeelte “Voor
u de installatie uitschakelt”.
• Als u de oorzaak niet kunt vinden,
breng dan de serviceafdeling op
de hoogte.
Onregelmatigheden
• Installaties die gebreken
vertonen, mogen niet gebruikt
worden. Regelmatige controle
door gekwalificeerd personeel is
dan ook noodzakelijk.

Controleer of de circulatiepomp
van de verwarmingsinstallatie
of de boilerlaadpomp draait

Storingen
• Bij storingen contact opnemen
met de serviceafdeling.
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Gebruiksaanwijzingen
THISION
Gasgestookte condensatieketel
Herstelwerken
• Aan het toestel of de afzonderlijke
delen ervan worden uitsluitend
uitgevoerd door de desbetreffende
fabrikant.
• Bij ingrepen van derden vervallen
onze garantieverplichtingen. Wij
weigeren elke vorm van
aansprakelijkheid voor hieruit
voortvloeiende gevolgen.
De installatie stilleggen
1. Schakel de noodschakelaar uit
(bevindt zich in principe niet in de
stookruimte).
2. Sluit de gasafsluitkraan.
3. Reinig de ketel.
4. Maak de installatie NIET leeg.
5. Maak de installatie leeg bij
vorstgevaar.
Onderhoud
• Laat de installatie periodiek,
naargelang de vervuilingsgraad
minstens één keer per jaar, door
de serviceafdeling controleren.
Reiniging
Wordt in principe uitgevoerd door
de serviceafdeling.

•

Bij schoorsteenreiniging
Het toestel uitschakelen

•

Vorstgevaar
Zet radiatoren in ongebruikte
ruimtes nooit volledig af.
• Als de stookmodus wordt
onderbroken, moeten omwille van
het vorstgevaar alle radiatorkleppen opengezet worden en
moet het water uit de installatie
worden gelaten.
• Open eventueel de ventilatie- en
ontluchtingsvoorzieningen aan de
radiatoren.
• Zorg voor een duidelijk zichtbare
aanwijzing dat de installatie is
leeggemaakt en niet mag worden
gebruikt. Laat de aftapkranen
open staan terwijl de installatie
stilligt.

•
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Schoorsteenveegfunctie
De schoorsteenveegfunctie dient
om aan de ketel te meten. Daarbij
wordt de maximale verwarmingscapaciteit ingesteld waarop de
temperatuurbewaker wordt
geactiveerd.

•

Activering
• Houd de schoorsteenvegertoets
langer dan 3 sec. en minder
dan 6 sec. ingedrukt.
• Op het scherm verschijnt „SF“ als
bevestiging. Daarnaast knippert
het alarmlampje één keer per
tijdseenheid. In de “SF”-modus
wordt op het scherm afwisselend
“SF” en "keteltemperatuur”
weergegeven.
Functie
• Genereren van een druksignaal
voor warmteafvoer.
• Uitschakelen van de PID- en
2-punts regelaar.
• Weergeven van de maximale
verwarmingscapaciteit (bepaald
door parameter PhzMaxAkt).
• Als de schoorsteenvegerfunctie
actief is, wordt daarvoor een
meldingscode weergegeven.
Beëindigen
• Houd de schoorsteenvegertoets
langer dan 1 sec. ingedrukt.

Condenserende gaswandketel THISION
Combi, Compact

Gebruiksaanwijzing
Uitsluitend voor erkende vakmensen
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Algemene aanwijzingen
Bepalingen
Garantievoorwaarden

Algemene aanwijzingen
De installatie, opstelling, elektrische
aansluiting en eerste ingebruikneming
behoren tot het takenpakket van de
vakman.
Hij draagt de verantwoordelijkheid
voor de correcte uitvoering hiervan.
Aanwijzingen voor de gebruiker
De veiligheid en werking van de
THISION blijven behouden, als de
installatie regelmatig wordt onderhouden door een erkend vakman.
Om te garanderen dat dat onderhoud
regelmatig gebeurt, is het aan te raden
om een onderhoudscontract af te
sluiten.
Bepalingen
Voor een veilig, milieuvriendelijk en
energiebesparend gebruik houdt u
rekening met de volgende normen:
DIN 1988
Drinkwaterleidinginstallaties in
grondpercelen, technische
bepalingen voor bouw en gebruik
DIN 18160
Schoorsteen
TRGI (DVGW G600)
Technische regels gasinstallatie
TRF
Technische regels vloeibaar gas
DIN 4701
Regels voor de berekening van de
warmtebehoefte van gebouwen
DIN 4751
Veiligheidstechnische uitrusting
van verwarmingsinstallaties met
voorlooptemperaturen tot 95°C
Heiz AnlV
Verordening betreffende
verwarmingsinstallaties
VDE-0100
Bepalingen voor het opzetten van
sterkstroominstallaties met
nominale spanningen tot 1000V
VDE 0105
Gebruik van sterkstroominstallaties, algemene bepalingen
EN 60335-1
Veiligheid van elektrische
toestellen voor huishoudelijk
gebruik en vergelijkbare
doeleinden

Voor de installatie in Oostenrijk
gelden verder: de ÖVE - voorschriften
ÖVGW TR-Gas (G1)
ÖVGW-RTF (G2)
en de plaatselijke voorschriften
Voor België
Referentie van de Belgische
installatienorm : NBN D51-003
Voor de installatie van de THISION
moet de toestemming worden
verkregen van de gasmaatschappij
en de plaatselijke schoorsteenveger.
Toelichtingen bij onze
garantievoorwaarden
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade
die om de volgende redenen ontstaat:
Ongeoorloofd of ondeskundig
gebruik of bediening
Verkeerde montage of
ingebruikneming door de koper
of derden
Gebruik van vreemde onderdelen
Gebruik van de installatie met
overmatige druk of buiten de in
de fabriek ingestelde capaciteit
Gebruik van ongeschikte brandstoffen
Niet-naleving van de aanwijzingen
in de gebruiksaanwijzingen en de
op de THISION aangebrachte
stickers
Vloerverwarming
Bij zuurstofdichte buizen kan direct
een vloerverwarming worden
aangesloten. Er moet in principe
worden gecontroleerd of er een extra
pomp nodig is. In principe moet een
temperatuurbewaker voor de vloerverwarming worden ingebouwd, die de
buizen/vloerbedekkingen beschermt
tegen oververhitting.
Is de uitvoering van de vloerverwarming niet bekend (bijv. bij
omgewisselde installaties), dan moet
er een systeemscheiding tussen de
THISION en de vloerverwarming
worden geïnstalleerd.
Deutsche Anleitung zu bekommen
auf Anfrage

3

Productbeschrijving
Functiebeschrijving
Leveringsomvang THISION
Legende:
1 Gasaansluiting
2 Gasblok
3 Gasbrander
4 Aansluiting rookgasafvoer
5 STB afvoergas 85° C
6 Voorloop verwarming
7 Voorloop boiler STB 100° C
8 Retourleiding verwarming
9 Terugloopsensor
10 Ontstekingstrafo 230 V
11 Ventilator 230 V
12 Warmtewisselaar/condensor
13 Kijkglas voor de vlam
14 Bedieningspaneel met
microprocessor
15 Ketelpomp
16 Automatische ontluchter
17 Waterdrukbeveiliging
18 Vul- en aftapkraan
19 Veiligheidsklep 3 bar
20 Afloop veiligheidsklep
21 Sifon
22 Afloop sifon
23 Aansluiting retour warm water

Productbeschrijving
De THISION is een condenserende
gaswandketel uitgerust met een
premixbrander. Hij onderscheidt
zich door de volgende eigenschappen:
Het grote modulatiebereik
garandeert lange looptijden van de
brander, beperkt de stilstandsverliezen, startemissies en de
belasting van het materiaal.
Temperatuur rookgasafvoer onder
80°C
Thermische beveiliging van de
rookgasafvoer
Ook geschikt voor gebruik in
gesloten ruimtes
Bedieningspaneel van het toestel
met alle bedieningselementen
Microprocessor met multifunctionele display
Automatische ontsteking met
herhaling en ionisatiebewaking
Beveiliging tegen watertekort
Circulatiepomp
Ingebouwde veiligheidsklep
Inox warmtewisselaar met
ribbenbuis-condensor
Boilerlaadfunctie
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-

Uitgesproken onderhoudsvriendelijk
Externe regeling met
afstandsbediening QAA 73
Moderne metalen kast, thermisch
gelakt

Functiebeschrijving
Via vooraf ingevoerde waarden past de
regeleenheid de verwarmingscapaciteit
aan aan de warmtebehoefte van het
verwarmingssysteem door het
ventilatortoerental te wijzigen. Daartoe
wordt de voorlooptemperatuur van de
ketel permanent gemeten via een
sensor. Wijkt de huidige temperatuur
af van de ingestelde, dan reageert de
regeling meteen en past het toerental
van de ventilator aan en bijgevolg - via
het gasblok - de ketelcapaciteit.
Afwijkingen kunnen ontstaan door:
een wijziging van een vooraf
ingestelde waarde van de keteltemperatuur via de verwarmingsregelaar of via een RVA-regelaar
een verandering van de
buitentemperatuur
het gebruik van warm water
een gewijzigde verwarmingscurve
een gewijzigde volumestroom in het
verwarmingssysteem (door
thermostaatkleppen en mengers)

Door de systeemkoppeling van de
individuele componenten wordt
gegarandeerd dat de ketelcapaciteit
altijd in overeenstemming is met de
werkelijke warmtebehoefte – binnen
het regelbereik van het toestel.
Leveringsomvang
De THISION is in de fabriek gebruiksklaar gemonteerd en wordt in
een kartonnen verpakking geleverd.
De levering van de THISION omvat
het volgende:
Aansluitschroeven voor gas,
voorloop en terugloop (ingesloten)
Bevestigingsrail (in de verpakking)
Gebruiksaanwijzingen THISION
Kamermodule QAA 73
(afzonderlijk verpakt)
Buitensensor
(afzonderlijk verpakt)

Productbeschrijving
Leveringsomvang Combi
Legende:
1 Gasaansluiting
2 Gasblok
3 Gasbrander
4 Aansluiting rookgasafvoer
5 Voorloop verwarming
6 Retourleiding verwarming
8 Ventilator 230 V
9 Warmtewisselaar/condensator
11 Bedieningspaneel met
verwarmingsmanager
12 Ketelpomp
13 Expansievat
14 Boiler
15 Warmtewisselaar
16 Koudwateraansluiting
17 Warmwateraansluiting

THISION Combi 25 S

Productbeschrijving
De THISION is een condenserende
gaswandketel uitgerust met een
premixbrander. Hij onderscheidt zich
door de volgende eigenschappen:
Het grote modulatiebereik
garandeert lange looptijden van de
brander, beperkt de stilstandsverliezen, startemissies en de
belasting van het materiaal.
Temperatuur rookgasafvoer onder
80°C.
Thermische beveiliging van de
rookgasafvoer
Ook geschikt voor gebruik in
gesloten ruimtes
Bedieningspaneel van het toestel
met alle bedieningselementen
Microprocessor met multifunctionele display
Automatische ontsteking met
herhaling en ionisatiebeveiliging
Beveiliging tegen droogstoken
Circulatiepomp
Ingebouwde veiligheidsklep
Inox warmtewisselaar met
ribbenbuis-condensor
Boilerlaadfunctie
Uitgesproken onderhoudsvriendelijk

-

Externe regeling met
afstandsbediening QAA 73
Moderne metalen kast, thermisch
gelakt

Functiebeschrijving
Via vooraf ingevoerde waarden past
de regeleenheid de verwarmingscapaciteit aan aan de warmtebehoefte
van het verwarmingssysteem door het
ventilatortoerental te wijzigen. Daartoe
wordt de voorlooptemperatuur van de
ketel permanent gemeten via een
sensor. Wijkt de huidige temperatuur
af van de ingestelde, dan reageert de
regeling meteen en past het toerental
van de ventilator aan en bijgevolg - via
de gasappendage - de ketelcapaciteit.
Afwijkingen kunnen ontstaan door:
een wijziging van een vooraf
ingestelde waarde van de keteltemperatuur via de verwarmingsregelaar
een verandering van de
buitentemperatuur
het gebruik van warm water
een gewijzigde verwarmingscurve
een gewijzigde volumestroom in
het verwarmingssysteem (door
thermostaatkleppen en mengers)

Door de systeemkoppeling van de
individuele componenten wordt
gegarandeerd dat de ketelcapaciteit
altijd in overeenstemming is met de
werkelijke warmtebehoefte – binnen
het regelbereik van het toestel.
Leveringsomvang
Modulerende gasbrander
5 – 25 kW met warmwaterbereiding in het doorstroomsysteem
Comfort warmwatercapaciteit
door 18 liter flash-geheugen
(in de verwarmingsinstallatie).
Warmwatercapaciteit 12 l/min.
∆T 30 K volgens EN625
Ingebouwde boilerlaadfunctie
Ingebouwd expansievat 8 l met
veiligheidsklep
Kamermodule QAA 73
(afzonderlijk verpakt)
Buitensensor
(afzonderlijk verpakt)
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Productbeschrijving
Leveringsomvang Compact
THISION Compact 25 M 75 H

THISION Compact 25 M 75 V

Legende:
1 Gasaansluiting
2 Gasblok
3 Gasbrander
4 Aansluiting rookgasafvoer
5 Voorloop verwarming
6 Retourleiding verwarming
8 Ventilator 230 V
9 Warmtewisselaar/condensator
11 Bedieningspaneel met
verwarmingsmanager
12 Ketelpomp
13 Expansievat
14 Boiler
15 Warmtewisselaar
16 Koudwateraansluiting
17 Warmwateraansluiting
Leveringsomvang
Modulerende gasgestookte
condensatieketel 5 -25 kW
Inox ketel 75 l inhoud met
beschermingsanode
Warmwatercapaciteit 16 l/min.
∆T 30 K volgens EN625
Compleet gemonteerd onder een
behuizing
Verticale of horizontale schikking
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-

Eenvoudige en goedkope
montage
Ingebouwde boilerlaadfunctie
Ingebouwd expansievat 10 l met
veiligheidsklep
Kamermodule QAA 73
(afzonderlijk verpakt)
Buitensensor
(afzonderlijk verpakt)

Productbeschrijving
Zoals Combi op bladzijde 5

Productbeschrijving
Technische gegevens THISION
Type THISION
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Toelating
Categorie

CE0085AT0244
I2E(S)B, I3P

Capaciteit

Maximale
belasting
Minimale
belasting

Brandervermogen

Maximale
belasting
Minimale
belasting
Volle
belasting
Minimale
belasting

Ketelrendement

80/60°C
40/30°C
80/60°C
40/30°C

80/60°C
40/30°C
80/60°C
40/30°C

Rendement

kW
kW
kW
kW

9,0
9,5
0,9
1,1

12,6
14,0
2,0
2,2

16,0
17,5
4,8
5,4

23,9
25,7
4,8
5,4

9,3

13,0

17,0

24,5

kW

1,1

2,2

5,0

5,0

%
%
%
%

96,5
106,5
97,6
108,5

%

min./max.
min./max.

25

CE0085AQ0543
I2E(S)B, I3P

96
106
97,1
108

96,5
106
99
108

109

Vol. %
Vol. %

8,0 / 9,2
-

96
105
97,5
108
108,5

Aardgas
Aardgas
Vloeibaar gas

17

kW

Gassoort

CO2

13

aardgas of vloeibaar gas
8,0 / 8,5
10,5 / 10,5

NOX
Jaarlijkse emissiewaarde

min./max.

(3%O2)
(3%O2)

mg/m3
mg/m3

25/40
30

50/50
50

10/30
14

10/40
16

CO
Jaarlijkse emissiewaarde

min./max.

(3%O2)
(3%O2)

mg/m3
mg/m3

0/10
3

0/15
5

0/20
6

0/30
10

Tk 70°C
Tk 40°C

W
W

26

39

Stilstandsverliezen
Max. temperatuur van de
uitlaatgassen
Massastroom van de rookgassen

150
85

80/60°C
max.

kg/h

58 - 67
15

20

Overdruk uitlaat ketel

Pa

100

Waterinhoud
Gewicht

l
kg

3,2
52

Gasdruk norm
Gasdruk min./max.

mbar
mbar

Gebruiksdruk verwarming
Gebruikstemperatuur

min./max.
max.

bar
°C

Spanning/frequentie
Opgenomen vermogen ketel

max.

Volt/Hz
W

20 aardgas / 50 vloeibaar gas
17,4/25 aardgas / 50 vloeibaar gas
1-3
90
230 VAC / 50 Hz
104

Breedte / Diepte / Hoogte

mm

540 / 361 / 760

Gasaansluiting buitendraad
Voorloop/terugloop buitendraad
Aansluiting.rookgasafvoer PPS
Ventilatieaansluiting
Condensaataansluiting PVC

R
R
DN

3/4”
3/4“
80

Ø mm
Ø mm
dB(A)

125
32
39 - 53

Qn (kW)
η100% (%)
η30% (%)
T 30% (C)
q B,70 (%)
PHE (W)

9,1
98,3
108,5
30
1,61
24 + 80

Nominale
doorlaat
inwendig
uitwendig

Geluidsniveau op 1m afstand
Productparameters voor de berekening van de
kosten van de installatie volgens DIN V4701-10:
Nominaal thermisch vermogen
Rendement bij nominaal thermisch vermogen
Rendement bij deellast
Retourtemperatuur bij 30% deellast
Warmteverlies bij stilstand
Hulpstroom: Ketel + geïntegreerde pomp
verwarmingskring

40 - 51

13,5
97,4
108,5
30
1,08
24 + 80

16,6
97,4
108,5
30
0,88
24 + 80

23,9
97,4
108,5
30
0,61
24 + 80
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Productbeschrijving
Technische gegevens THISION
Type THISION
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Toelating
Categorie

CE0085AR0323
I2E(S)B, I3P

Capaciteit

Maximale
belasting
Minimale
belasting

Brandervermogen

Volle belasting
Minimale belasting

Ketelrendement

Maximale
belasting
Minimale
belasting

80/60°C
40/30°C
80/60°C
40/30°C

80/60°C
40/30°C
80/60°C
40/30°C

Rendement

kW
kW
kW
kW

33,0
36,0
9,7
10,7

48,7
52,6
9,7
10,7

kW
kW

35,0
10,0

50,0
10,0

%
%
%
%

96,5
105,6
97,9
107,7

95,9
105,1
97,1
107,7

%

Gassoort

CO2

50

108,2
aardgas of vloeibaar gas

Aardgas
Vloeibaar gas

min./max.
min./max.

Vol. %
Vol. %

8,0 / 8,5
10,5 / 10,5

NOX
Jaarlijkse emissiewaarde

min./max.

(3%O2)
(3%O2)

mg/m3
mg/m3

30/35
31

30/55
36

CO
Jaarlijkse emissiewaarde

min./max.

(3%O2)
(3%O2)

mg/m3
mg/m3

0/10
3

0/25
8

Stilstandsverliezen

Tk 70°C
Tk 40°C

Max. temperatuur van de uitlaatgassen
Massastroom van de rookgassen

W
W

150
85

80/60°C
max.

kg/h

58 - 67
54

77

Overdruk uitlaat ketel

Pa

100

Waterinhoud
Gewicht

l
kg

4,0
62

mbar
mbar

20 aardgas / 50 vloeibaar gas
17,4/25 aardgas / 50 vloeibaar

bar
°C

1-3
90

Volt/Hz
W

230 VAC / 50 Hz
200

mm

765 / 361 / 760

R
R
DN
Ø mm
Ø mm

3/4”
1 1/4“
80
125
32

dB(A)

40 - 51

Gasdruk norm
Gasdruk min./max.
Gebruiksdruk verwarming
Gebruikstemperatuur

min./max.
max.

Spanning/frequentie
Opgenomen vermogen ketel

max.

Breedte / Diepte / Hoogte
Gasaansluiting buitendraad
Voorloop/terugloop buitendraad
Aansluiting.rookgasafvoer PPS
Ventilatieaansluiting
Condensaataansluiting PVC
Geluidsniveau op 1m afstand
Productparameters voor de berekening van de
kosten van de installatie volgens DIN V4701-10:
Nominaal thermisch vermogen
Rendement bij nominaal thermisch vermogen
Rendement bij deellast
Retourtemperatuur bij 30% deellast
Warmteverlies bij stilstand
Hulpstroom: Ketel + geïntegreerde pomp
verwarmingskring
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Nominale doorlaat
inwendig
uitwendig

Qn (kW)
η100% (%)
η30% (%)
T 30% (C)
q B,70 (%)
PHE (W)

34,1
97,3
107,7
30
0,54
30 + 170

48,7
97,3
107,7
30
0,38
30 + 170

Productbeschrijving
Technische gegevens Combi, Compact
Type THISION

Combi 25 S

Toelating
Categorie
Capaciteit

CE0085AQ0543
I2E(S)B, I3P
Maximale
belasting
Minimale
belasting

80/60°C
40/30°C
80/60°C
40/30°C

Warmwatercapaciteit (volgens EN 625)
Brandervermogen

Ketelrendement

Maximale
belasting
Minimale
belasting
Volle
belasting
Minimale
belasting

80/60°C
40/30°C
80/60°C
40/30°C

Rendement
Gassoort

CO2

Aardgas
Vloeibaar gas

Compact 25 M 75

min./max.
min./max.

kW
kW
kW
kW

23,9
25,7
4,8
5,4

23,9
25,7
4,8
5,4

l/min.

12,0

16,0

kW

24,5

24,5

kW

5,0

5,0

%
%
%
%

96
105
97,5
108

96
105
97,5
108

%

108,5
aardgas of vloeibaar gas

Vol. %
Vol. %

8,0 / 8,5
10,5 / 10,5

NOX
Jaarlijkse emissiewaarde

min./max.

(3%O2)
(3%O2)

mg/m3
mg/m3

10/40
16

CO
Jaarlijkse emissiewaarde

min./max.

(3%O2)
(3%O2)

mg/m3
mg/m3

0/30
10

Stilstandsverliezen

Tk 70°C
Tk 40°C

Max. temperatuur van de uitlaatgassen
Massastroom van de rookgassen

max.

Overdruk uitlaat ketel
Waterinhoud verwarmingscircuit
Waterinhoud warmwatercircuit

W
W

150
85

80/60°C

58 - 67

kg/h

39

Pa

100

l
l

Gasdruk norm
Gasdruk min./max.
Gebruiksdruk verwarming
Gebruikstemperatuur

min./max.
min./max.

Spanning/frequentie
Opgenomen vermogen ketel

max.

20 aardgas / 50 vloeibaar gas
17,4/25 aardgas / 50 vloeibaar gas

bar
bar

1/3
1/7

Volt/Hz
W

230 VAC / 50 Hz
104

mm

Gasaansluiting buitendraad
Voorloop/terugloop buitendraad
Aansluiting.rookgasafvoer PPS
Ventilatieaansluiting
Condensaataansluiting PVC
Warm water
Koud water

R
R
DN

Geluidsniveau op 1m afstand
Productparameters voor de berekening van de
kosten van de installatie volgens DIN V4701-10:
Nominaal thermisch vermogen
Rendement bij nominaal thermisch vermogen
Rendement bij deellast
Retourtemperatuur bij 30% deellast
Warmteverlies bij stilstand
Hulpstroom: Ketel + geïntegreerde pomp

8
75

mbar
mbar

Breedte / Diepte / Hoogte

Nominale
doorlaat
inwendig
uitwendig

20,5
0,5

765/361/760

H = 1000/467/760
V = 540/467/1500
1”
1“
80
125

Ø mm
Ø mm
R
R

32
3/4"
3/4"

dB(A)

40 - 51

Qn (kW)
η100% (%)
η30% (%)
T 30% (C)
q B,70 (%)
PHE (W)

23,9
97,4
108,5
30
0,77
37 + 67

23,9
97,4
108,5
30
0,92
37 + 67

9

Productbeschrijving
Afmetingen THISION
THISION
G

66

1
100

1
8

J

J

J

J

H

Meegeleverd
vervalt bij
LAS-aansluiting

495

760

9

2

5

7

3

6

4
6

E

A

43
43

2, 3, 4, 7

96

D
361

100

19

BB
F
C

Met LAS-aansluiting
THISION 35+50
mm

96,5
272,0
540,0
152,5
42,0
313,5
82,5
100,0
85,0

141,5
414,5
765,0
197,0
27,0
358,5
67,5
82,5
150,0

85

THISION 9-25
mm
A
B
C
D
E
F
G
H
J

Legende:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Aansluiting rookgasafvoer buiten
Gasaansluiting buitendraad
Voorloop verwarming buitendraad
Retourleiding verwarming buitendraad
Condensafvoer
Afloop veiligheidsklep
Retourleiding boiler buitendraad
(enkel bij ingebouwde driewegs klep)
Aansluiting luchttoevoer concentrisch
Bevestigingsrails

THISION 9-25

THISION 35+50

Ø 80 mm
R 3/4”
R 3/4“
R 3/4“
Ø 32 mm
3/4"
R 3/4”

Ø 80 mm
R 3/4”
R 1 1/4“
R 1 1/4“
Ø 32 mm
3/4"
R 1 1/4”

Ø 125 mm

Ø 125 mm

Productbeschrijving
Afmetingen THISION Combi
THISION Combi 25 S

67,5

66

1

1

8

495

760

Meegeleverd
vervalt bij
LAS-aansluiting

2

5

3

6

4

11

10
6

27

226

75,5 44

56

173,5

56

2, 3, 4, 5, 10, 11

102

60
361

19

765

85

Met LAS-aansluiting

Legende:
1
2
3
4
5
6
8
10
11

Aansluiting rookgasafvoer buiten
Gasaansluiting
Voorloop verwarming buitendraad
Retourleiding verwarming buitendraad
Condensafvoer
Afloop veiligheidsklep
Aansluiting luchttoevoer concentrisch
Warmwateraansluiting
Koudwateraansluiting

D 80 mm
R 1“
R 1“
R 1“
D 32 mm
3/4“
D 125 mm
3/4“
3/4"
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Productbeschrijving
Afmetingen THISION Compact 25 M 75 H
THISION Compact 25 M 75 H

82,5

66

1

1

8

495

760

Meegeleverd
vervalt bij
LAS-aansluiting

2

5

3

6

4

11

10
6

42

226,7

75,3 44,4 55,6

365

70

121
467

1000

85

Met LAS-aansluiting

Legende:
1
2
3
4
5
6
8
10
11
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Aansluiting rookgasafvoer buiten
Gasaansluiting
Voorloop verwarming buitendraad
Retourleiding verwarming buitendraad
Condensafvoer
Afloop veiligheidsklep
Aansluiting luchttoevoer concentrisch
Warmwateraansluiting
Koudwateraansluiting

D 80 mm
R 1“
R 1“
R 1“
D 32 mm
3/4“
D 125 mm
3/4“
3/4“

56

2, 3, 4, 5, 10, 11

95,4
19

Productbeschrijving
Afmetingen THISION Compact 25 M 75 V
THISION Compact 25 M 75 V

82,5

66

1

1

8

635

1500

600

Meegeleverd
vervalt bij
LAS-aansluiting

2

5

11

10

3 6

4
6

47,6

65

91,4

66

140,8
140,8

24,4 55,6 49,2

56

2, 3, 4, 5, 10, 11

151,4
467

19

540

85

Met LAS-aansluiting

Legende:
1
2
3
4
5
6
8
10
11

Aansluiting rookgasafvoer buiten
Gasaansluiting
Voorloop verwarming buitendraad
Retourleiding verwarming buitendraad
Condensafvoer
Afloop veiligheidsklep
Aansluiting luchttoevoer concentrisch
Warmwateraansluiting
Koudwateraansluitin

D 80 mm
R 1“
R 1“
R 1“
D 32 mm
3/4“
D 125 mm
3/4“
3/4“
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Productbeschrijving
Regeling

4

1

3

THISION zonder afstandbediening –
zonder buitenvoeler
Handmatige instelling van de warmwatertemperatuur (3) van de verwarmingsvoorloop (2) op het
bedieningspaneel van de verwarmingsketel.
Met de functietoets (1) kunnen
2 gebruiksmodi worden geselecteerd:
Automatische modus (4): niet
beschikbaar
Wintermodus: LED (5) aan
Zomermodus LED (5) uit
THISION zonder Afstandsbediening –
met buitenvoeler
De op basis van de buitentemperatuur
automatisch berekende verwarmingstemperatuur (2) kan worden gecorrigeerd, de warmwatertemperatuur
(3) wordt handmatig ingesteld op het
bedieningspaneel van de verwarmingsketel (de gewenste waarde van de
kamerluchttemperatuur kan naargelang de instelling met +/- 3°C
worden bijgeregeld).
Met de functietoets (1) kunnen
3 gebruiksmodi worden geselecteerd:
Automatische modus: LED (4) en
(5) aan = autom. wintermodus,
LED (4) aan en LED (5) uit
= autom. zomermodus.
Wintermodus: LED (5) aan
(stookmodus = wintermodus)
Zomermodus LED (4) en (5) uit
(Vorstbeveiliging = Zomerstand)
Warmwaterproductie in werking
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2

5

THISION met afstandsbediening –
en buitenvoeler
Door de inbouw van een kamertemperatuursensor QAA73 worden de
regelknoppen voor de verwarmings(2) en de warmwatertemperatuur (3)
op het bedieningspaneel van de
verwarmingsketel buiten werking
gesteld. De gewenste temperatuurwaarden en verwarmingsprogramma’s
worden in dat geval op de QAA73
(zie afzonderlijke Bedieningshandleiding) ingesteld.

Hydraulica
Circulatiepompen
Circulatiepomp
THISION 9-25 / Compact 25 M 75 V /
Compact 25 M 75 H / Combi 25 S
Het is een modulerende
circulatiepomp.

Opvoerhoogte (m)

Pompcurve

Technische gegevens
UPER 15-50 - 1X230V
Vermogen (W) max. 80 - min. 40
Nominale stroom (A)
max. 0,36 - min. 0,18

1
2
3

Beschikbare pompdruk max.
Beschikbare pompdruk min.
Werkingsbereik van de UPER

Waterhoeveelheid (m3/h)

Pompcurve

Opvoerhoogte (m)

Circulatiepomp THISION 35+50
Het is een 3-traps circulatiepomp en
ze kan door de installateur op de
gewenste opvoerhoogte worden
ingesteld.
Technische gegevens
UPS 25-80 - 1x230V
Vermogen (W)
1 = 140
2 = 210
3 = 245
Nominale stroom (A)
1 = 0,63
2 = 0,91
3 = 1,03

1

0

0,5

1,0

1,5

Waterhoeveelheid (m3/h)

Manometer
oranje
=
groen
=
rood
=

2,0
2
3

Beschikbare pompdruk
(verminderd met de
ketelweerstand)
1.III op niveau III
1.II op niveau II
1.I op niveau I
Ketelweerstand
Pompkarakteristiek (op niveau III)

Afgelezen waarde
0 bar
0,34 tot 0,66 bar
2,15 tot 2,85 bar
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Hydraulica
Bijzonderheden Combi en Compact
THISION Compact

Temperatuurstijging:

De verwarmingsketel THISION
Compact is uitgerust met een boiler
met inox warmtewisselaar.
De opslagcapaciteit laat toe om een
badkuip van 130 l meteen op te
vullen.Het vermogen van de warmtewisselaar is zo groot dat alle energie
afkomstig van de verwarmingsketel
wordt geabsorbeerd om de ketel
opnieuw op te warmen. Daardoor
wordt de ketel op 8 minuten opnieuw
opgewarmd tot 60°C. Bij voortdurend
waterverbruik kan de ketel nog
11 liter/minuut leveren bij een
temperatuur van 45°C (koud water bij
15 °C). Dankzij het grote uitwisselingsoppervlak van de warmtewisselaar en zijn positie in het
onderste gedeelte van de ketel, kan
de verwarmingsketel werken tijdens
de condensatiefase bij de herverwarming van gebruikt water. De ketel
is geïsoleerd met CFK-vrij
polyurethaanschuim (warmteverlies:
52 W bij 65° C).

°C
70
60
50
40
30
20
10
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 min.

Dankzij die eigenschappen is een
enorm comfort mogelijk met een
gering energieverbruik.
-

Constante doorstroming:
Specifieke doorstroming volgens EN 625:
Beschikbare waterhoeveelheid op 1 uur tijd:
Beschikbare waterhoeveelheid op 10 minuten tijd:
Noodvermogen met DT 30 K:
Warmteverlies (ketel alleen bij 65° C):
Differentiaalwaarde van de warmwaterthermostaat:
Koud water:
Warm water:

11 l/min.
16 l/min.
710 Liter
160 Liter
23 kW
52 W
6° K
15° C
45° C

Capaciteit (warm water Combi en Compact)
THISION

Combi 25 S

Compact

kW

23,9

23,9

Constante doorvoer bij 40° C

l/min.

11,4

11,4

Specifieke uitlaatcapaciteit

l/min.

12

16

Voorverwarmingstijd bij 60° C

min.

0

8

Opwarmingstijd bij 60° C

min.

0

14

Max. hoeveelheid in 10 minuten (40° C)

liter

115

158

Max. hoeveelheid in 1 uur (40° C)

liter

686

729

Uitgewisseld vermogen bij DT 30° K
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Hydraulica
Hydraulische evenwichtsfles
Platenwarmtewisselaar
Afmetingen
Hydraulische evenwichtsfles
Type

B
1

3

2

V2

Doorstroom

kamergrootte

Aansluitingsmaten

m3/h

mm

60-34

3,0

60/60

80-34

4,5

80/80

Afmetingen in mm
B

h1

h2

h3

1 1/4"

155

280

340

500

1 1/2"

175

280

340

500

V1

h1

h2
h3

Legende
1
2
3
4

Aansluiting ontluchtingsklep
Mof voor temperatuursensor 1/2"
Mof
Aansluiting vul- en aftapkraan

V1
V2
R1
R2

Vertrek warmteopwekker
Vertrek warmteafnemer
Retour warmteopwekker
Retour warmteafnemer

R2

R1
4

Afmetingen
Plaatwarmtewisselaar

Drukverliescurve
Plaatwarmtewisselaar
mWS
2,5

Drukverlies

2,0
1,5
1,0
0,5
0
2000

6000

8000

Waterhoeveelheid in kg/h

S1 = Vertrek ketelcircuit
S2 = Retour ketelcircuit
S3 = Retour verwarmingscircuit
S4 = Vertrek verwarmingscircuit

Nominaal warmtevermogen tot kW

4000

1 = 9 - 50 kW
2 = 50 - 90 kW

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

L
mm

S1....S4
R

50

250

50

360

185

209

1“

buitendraad

90

250

50

360

185

304

1“

buitendraad
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Montage
Opstelling, Bevestiging, Aansluitingen
Opstelling en afstanden
> 100

> 100

>
> 800
800

THISION
T HR

Bevestiging
De THISION wordt met behulp van de
bijgeleverde bevestigingsrails horizontaal tegen een muur gehangen.
Als de drie voorziene gaten niet
geschikt zijn, kunnen andere worden
geboord.
Wateraansluiting
De THISION kan worden gebruikt voor
alle warmwaterverwarmingsinstallaties
met een installatiedruk van minstens
1,0 bar.
De veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd. Vooraleer het
toestel in gebruik genomen wordt,
moet worden gecontroleerd of de voorloop en de terugloop van de verwarming correct zijn aangesloten.
Voor de wateraansluiting dienen de
bijgeleverde schroefverbindingen te
worden gebruikt. Bij het verwijderen
van de plastic kappen van de
wateraansluitingen kan er testwater
lekken.
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Plaatsing
Het toestel moet in ieder geval zo
geplaatst worden dat bediening en
onderhoud zonder problemen mogelijk
zijn. Minimale afstand t.o.v. de muren:
10 cm aan elke zijde. Minimale afstand
t.o.v. het plafond en minimale afstand
langs onderen: zie hiernaast. Minimale
afstand langs voren: min. 80 cm (met
uitzondering van kastinbouw).
De opstellingsruimte dient te voldoen
aan de geldende richtlijnen en
voorschriften.

Kwaliteit van het warm water
Bij de sanering van oude installaties
zitten in het verwarmingswater vaak
stoffen en toevoegingen die de werking
en levensduur van de nieuwe ketel
negatief kunnen beïnvloeden. Daarom
wordt het systeem opgewarmd en
volledig leeggemaakt vooraleer de
oude installatie wordt vervangen en
wordt het voor de aansluiting van de
nieuwe installatie zorgvuldig gespoeld.
Om corrosie in de ketel en het verwarmingssysteem te voorkomen, moet
de pH-waarde van het drinkwater
tussen 7 en 8,5 liggen. Bij installaties
van meer dan 40 kW met grote
waterinhoud of hogere waterhardheid
moet worden gecontroleerd of een
systeemscheiding noodzakelijk is.

Elektrische aansluiting
De THISION is in de fabriek
gebruiksklaar bedraad en uitgerust
met een aansluitkabel voor
230V 50Hz. De elektrische installatie
moet voldoen aan de desbetreffende
NORM of het algemene elektrische
schema van de desbetreffende
installatie. De ketel moet worden
beveiligd met een zekering van 10 A.
De fase en nulgeleider mogen niet
worden verwisseld, aangezien de
ketel anders in storing gaat. Het
toestel is niet beschermd tegen
spatwater en de montage is dan ook
enkel toegelaten op een plaats waar
geen gevaar voor spatwater bestaat.

Montage
Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer
Uitvoeringsvarianten
Open, D 80 PPS
B23

Aansluiting rookgasafvoer op rookgasafvoersysteem.
Meervoudig gebruik (overdruk/onderdruk)
Kelderinstallatie
Luchttoevoer via opstelruimte
Rookgasafvoer via het dak

Gesloten, D 80/125 PPS/Alu wit
C13x

Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer door de buitenwand
met hetzelfde drukbereik
Installatie kelder/etage
Gasafvoer-luchttoevoersysteem door de buitenwand

C33x

Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer via het dak met
hetzelfde drukbereik
Kelderinstallatie
Gasafvoer-luchttoevoersysteem tot aan het rookgasafvoerkanaal
Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer via het dak
Inbouw in vochtvrij rookgasafvoerkanaal

Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer via het dak met
hetzelfde drukbereik
Etage-/dakinstallatie
Rookgasafvoer-luchttoevoersysteem via schuin of plat dak

C43x

Aansluiting op AZ / LAS (2-speed), meervoudig gebruik

bij de installatie

C53x

Geleiding van de luchttoevoer en rookgasafvoer naar buiten met
verschillende drukbereiken

bij de installatie

C63x*

Lucht-gasafvoeraansluiting op apart gecontroleerde en geleverde
lucht-/gasafvoerleidingen
Installatie kelder/etage
Gasafvoer-luchttoevoersysteem door de buitenwand
Geleiding van de rookgasafvoer door thermisch geïsoleerde
gasafvoerleiding of AZ-AW
Gasafvoerleiding (verticale spouw) op de buitenwand

C83x*

Rookgasafvoeraansluiting op rookgasafvoersystemen, meervoudig
gebruik (onderdruk). Verbrandingsluchttoevoer via afzonderlijke
luchtleiding

*) Niet toegelaten in België

bij de installatie
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Montage
Gasafvoer- en luchttoevoeraansluiting
Uitvoeringsvarianten lucht-/afvoergastraject
Gasafvoer- en luchttoevoeraansluiting
De THISION is geschikt voor open en
gesloten uitvoering. De gasafvoerbuis
moet kunnen worden gedemonteerd.
Bij alle gasafvoersystemen dient erop
te worden gelet dat er geen kortsluiting
ontstaat tussen de luchttoevoer en de
gasafvoer.
Buisverwijdingen mogen enkel verticaal
worden ingebouwd om te voorkomen
dat er waterzakken ontstaan.
Om de gasafvoer te beveiligen is de
THISION uitgerust met een veiligheidstemperatuurbegrenzer aan de
gasafvoerpijp (ingesteld op 85°C),
waardoor die bij de installatie niet meer
moet worden voorzien.
De buitenluchttoevoer moet gegarandeerd zijn en moet volgens de
geldende gasrichtlijnen worden
geplaatst. De plaatselijke voorschriften
dienen te worden nageleefd. In principe
raden we een gesloten installatie aan.
Vaak is er gevaar voor corrosiebevorderende dampen, in het bijzonder in
waskeukens of knutselruimtes, coiffeursalons en ruimtes waarin galvanische
processen plaatsvinden, drukkerijen of
metaalverwerking.
In dergelijke gevallen moet de luchttoevoer worden gelegd vanaf een
geschikte plaats buiten.
Condensaataansluiting
Per m³ verbrand aardgas ontstaat als
gevolg van het bijzonder hoge energieverbruik 0,7 tot 1,0 liter condensaat.
Dat moet worden afgeleid. Daarvoor
moeten minstens tot aan de ingang in
de verzamelbuis kunststofbuizen
worden gebruikt. Het condensaat moet
vrij in een trechter (of neutralisatietank)
kunnen weglopen. Daardoor wordt
vermeden dat er condensaat in de ketel
wordt opgestuwd.
De condensaatafvoer mag geen vaste
verbinding met de kanalisatie hebben
en verloopt via een trechtersifon die in
de huisriolering moet worden
geïnstalleerd.
Het voorgaande geldt bijzonder ook
voor het condensaat van de
gasafvoerleiding en de schoorsteen.
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De plaatselijke voorschriften dienen te
worden nageleefd.
Voor de ingebruikneming moet de
sifon in de THISION met water worden
gevuld (het gemakkelijkst is 0,5 l
water via de gasafvoerbuis bij te
vullen).
Aansluiting op de luchttoevoer/
rookgasafvoer
Voor de concentrische luchttoevoer/rookgasafvoer mogen
uitsluitend originele hulpstukken van
ELCO-Klöckner worden gebruikt.
De luchttoevoer/rookgasafvoer moet
niet op een afstand van brandbare
materialen worden gehouden,
aangezien bij nominaal thermisch
vermogen geen temperaturen boven
80°C voorkomen.
De luchttoevoer/rookgasafvoer mag
niet door andere montageruimtes
worden geleid.
Als de THISION als buitenwandtoestel
(luchttoevoer-/rookgasafvoertraject via
buitenwand) wordt geïnstalleerd,
dan moet het nominale thermische
vermogen in de stookmodus worden
verminderd tot onder 11 kW.
Als de leidingen voor de toevoer van
de verbrandingslucht en de gasafvoer
verdiepingen in het gebouw overbruggen, dan moeten de leidingen
buiten de montageruimte in een
schacht worden geleid die minstens
90 minuten vuurvast is, en bij lage
gebouwen minstens 30 minuten.
Worden de gastoestellen opgesteld in
ruimtes waar zich boven het plafond
enkel nog de dakconstructie bevindt,
dan gelden de volgende vereisten:
Als voor het plafond een bepaalde
vuurvastheid wordt vereist, dan
moeten de leidingen voor de verbrandingsluchttoevoer en de gasafvoer
tussen de bovenkant van het plafond
en de dakbedekking worden voorzien
van een bekleding die minstens even
vuurvast is en uit niet-brandbare
materialen bestaat.
Als voor het plafond een bepaalde
vuurvastheid wordt vereist, dan
moeten de leidingen voor de
verbrandingsluchttoevoer en de
gasafvoer van de bovenkant van het
plafond tot aan de dakbedekking in
een schacht van vuur- en vormvaste
materialen of in een metalen
doorvoermantel worden gelegd
(mechanische bescherming).

Er moeten kunnen worden gecontroleerd of de doorsnede van
gasafvoerleidingen vrij is.
In de montageruimte moet minstens
een passende inspectie- en/of
controleopening worden voorzien in
overleg met de bevoegde plaatselijke
schoorsteenveger.
Voor de verbindingen voor de gasafvoer moeten moffen en dichtingen
worden gebruikt. De moffen moeten
altijd tegen de stromingsrichting van
het condensaat worden geplaatst.
Het luchttoevoer-/gasafvoertraject
moet 1-3% schuin t.o.v. de ketel
worden gemonteerd. Om wederzijdse
beïnvloeding tussen de luchttoevoer- en gasafvoertrajecten via het
dak te vermijden, raden we een
minimale afstand van 2,5 m aan
tussen de luchttoevoer- en gasafvoertrajecten.
Aansluiting op een vochtvrij luchttoevoer-/rookgasafvoerkanaal (AZ),
rookgasafvoerkanaal of rookgasafvoersysteem.
Voor schoorstenen en rookgasafvoersystemen is een stedenbouwkundige
toelating voor gasgestookte branders
nodig (DIBT-certificaat, Duitse Instituut
voor Bouwtechniek). De afmetingen
worden bepaald aan de hand van de
berekeningstabellen voor de desbetreffende categorie rookgaswaarden. Er mogen hoogstens drie
afwijkingen van 90° worden gemonteerd. Voor schoorstenen moet
bij de berekening van de manometerdruk op 0 Pa als uitgangspunt
genomen worden.
Aansluiting op een vochtvrij rookgasafvoerkanaal of rookgasafvoersysteem B23 voor open uitvoering.
Het rechte stuk van het luchttoevoer/gasafvoertraject mag bij installatie op
een gasafvoerkanaal niet langer dan
2 m zijn. Er mogen hoogstens drie
afwijkingen van 90° worden
gemonteerd.
Voor het rookgasafvoerkanaal is een
DIBT-certificaat vereist en het moet
geschikt zijn voor de afvoer van
verbrandingsgassen.

Montage
Geleiding van de luchttoevoer/rookgasafvoer
Dimensionering
Rookgasafvoersystemen D 80 / 100 Open
RookgasKeteltype
afvoersysteem

Veranderingen van richting
2

3

4

5

6

Totale buislengte in meter (gasafvoer)
D 80

D 100

THISION 9

32

29

26

23

20

THISION 13

29

26

23

20

17

THISION 17

25

22

19

16

13

THISION 25

15

12

9

6

3

THISION 35

26

24

22

20

18

THISION 50

20

18

16

14

12

Gasafvoer-luchttoevoersysteem AZ, D 80 / 125 en D 110 / 150 - Gesloten
RookgasKeteltype
afvoersysteem
D 80 / 125

D 110 / 150

Totale buislengte in meter (gasafvoer/luchttoevoer)

THISION 9

15

THISION 13

15

THISION 17

15

THISION 25

12

THISION 35

8

THISION 25

15

THISION 35

15

THISION 50

12

Voor elke verandering van richting met 90°, moet 1,5 meter van de totale buislengte worden afgetrokken. De ketelaansluiting is bij alle toestellen uitgevoerd in D80/125. Bij de bovenstaande dimensionering is rekening gehouden met de
bijkomende weerstand.

Rookgasafvoersysteem voor THISION Compact en THISION Combi zie THISION 25.
Dimensionering van gasafvoer- en
luchttoevoerleidingen bij
installaties met één ketel.
Maximaal toegestane buislengtes
gasafvoer- en luchttoevoerbuizen
(max. totale lengte) na x veranderingen van richting.
Belangrijk: Houd rekening met de
opmerkingen over de gasafvoer- en
luchttoevoeraansluiting alsook de
condensaataansluiting in het
hoofdstuk Aansluitingen.
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Montage
Rookgasafvoersysteem D 80 PPS
Open
-

B23, Kelderinstallatie,
Inbouw in vochtvrij
gasafvoerkanaal
Gasafvoertraject via het dak:
Rookgasafvoer langs het dak

Funderingsstuk: Basis
Pos
1

2
3

4
5
6
7
8

Benaming
Ketelaansluiting met meetopening,
Glijmiddel
Documentatie
T-stuk met deksel, 87,5°
Buis met mof 0,5 meter
Montagepakket stijgleiding 7m,
bestaande uit:
- Oplegrail Î Steun
- Steunboog 87,5°
- 3 buizen met mof 1,95 meter
- 1 buis met mof 1,0 meter
- 3 afstandhouders
- Schoorsteenschachtbedekking
met bevestiging

Uitbreidingsstukken
Pos

10
11

7

Benaming
Buis met mof 1,0 meter
Buis met mof 1,95 meter
Inspectiestuk met schroefdeksel
Bochtstuk 30°
Bochtstuk 45°
Bochtstuk 87,5°
Afstandhouder
(verplicht om de 2 meter)

Rookgasafvoeraansluiting op
rookgasafvoersysteem/rookgasafvoerkanaal (vochtvrij).
Meervoudig gebruik (overdruk/
onderdruk) – verbrandingsluchttoevoer via montageruimte
Het rechte stuk van het luchttoevoer/rookgasafvoertraject mag bij
installatie op een rookgasafvoerkanaal niet langer dan
2 m zijn. Er mogen hoogstens drie
afwijkingen van 90° worden gemonteerd.
Voor het rookgasafvoerkanaal is een
DIBT-certificaat vereist en het moet
geschikt zijn voor de afvoer van
verbrandingsgassen.
Opening naar buiten: 1x 150 cm2
of 2 x 75 cm2
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Montage
Rookgasafvoersysteem D 80/125 PPS/Alu wit
Gesloten
-

C13x, , Installatie kelder/etage,
Luchttoevoer-rookgasafvoersysteem door de buitenwand

Funderingsstuk: Basis
Pos
1

2
3
4
5

Benaming
Ketelaansluiting met meetopening,
schroeven, dichting, glijmiddel,
Documentatie
T-stuk met deksel, 87,5°
Buis, 0,5 meter
Buitenwandaansluiting
(incl. 2 muurschermen)

Uitbreidingsstukken
Pos

5

Benaming
Buis, 1,0 meter
Bocht 87°
Bocht 45°
Inspectiestuk met deksel
Muurscherm D125 wit
Incl. bevestigingsschroeven
Klembevestiging
DN 125
Wandklem verstelbaar
DN 125
(afstand wand – midden van
de buis, 115 -170 mm)
Verlenging voor wandklem
(afstand wand – midden van
de buis ,
165 – 228 mm of
215 – 275 mm of
270 – 333 mm)
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Montage
Rookgasafvoersysteem D 80/125 PPS/Alu wit
Gesloten
-

C33x, kelderinstallatie
Inbouw in vochtvrij
rookgasafvoerkanaal
Luchttoevoer-rookgasafvoertraject
via het dak

-

Funderingsstuk: Basis
Pos
1

2
3
14

4
5
6
7
8

Benaming
Ketelaansluiting met meetopening,
schroeven, dichting, glijmiddel,
Documentatie
T-stuk met deksel, 87,5°
Buis 0,5 meter
Muurscherm
D125 wit
Montagepakket stijgleiding 7m,
bestaande uit:
- Oplegrail: Steun
- Steunboog 87,5°
- 3 buizen met mof 1,95 meter
- 1 buis met mof 1,0 meter
- 3 afstandhouders
- Schoorsteenschachtbedekking
met bevestiging

Uitbreidingsstukken AZ D80/125
naar de schoorsteen
Buis 1,0 meter
Bocht 87°
Bocht 45°
Klembevestiging
DN 125
Wandklem verstelbaar
(afstand wand – midden van de
buis, 115 -170 mm)
Verlenging voor wandklem
(afstand wand – midden van de
buis
165 – 228 mm of
215 – 275 mm of
270 – 333 mm)

Uitbreidingsstukken D80 in de
schoorsteen

10
11
7

Buis met mof 0,5 meter
Buis met mof 1,0 meter
Buis met mof 1,95 meter
Inspectiestuk met schroefdeksel
Bochtstuk 30°
Afstandhouder
(verplicht om de 2 meter)

Geleiding van de luchttoevoer/
rookgasafvoer via het dak met
hetzelfde drukbereik
Kelderinstallatie, etage-/dakinstallatie
(schuin of plat dak)
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Montage
Rookgasafvoersysteem D 80/125 PPS/Alu wit
Gesloten
-

6

C33x, etage-/dakinstallatie
Luchttoevoer-rookgasafvoertraject via schuin/plat dak

Funderingsstuk: Basis
Pos
1

2
3
4
5

Benaming
Ketelaansluiting met meetopening,
schroeven, dichting, glijmiddel,
Documentatie
Inspectiestuk met deksel
Buis, 0,5 meter
Universele schuine dakpan voor
dakdoorvoer, zwart
Dakdoorvoer AZ m. windscherm,
zwart

Alternatief
Pos
4
5
6

Benaming
Universele schuine dakpan voor
dakdoorvoer, rood
Dakdoorvoer AZ m. windscherm,
rood
Plakplaat voor dakdoorvoer
D125

Uitbreiding
Pos

Benaming
Buis, 1,0 meter
T-stuk met deksel, 87,5°
Bocht 90°
Bocht 45°
Klembevestiging DN 125
Wandklem verstelbaar DN 125
(afstand wand – midden van de
buis, 115 -170 mm)
Verlenging voor wandklem
(afstand wand – midden van de
buis,
165 – 228 mm of
215 – 275 mm of
270 – 333 mm)

Andere informatie
Schacht of doorvoermantel
F30/F90 bij de installatie
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Ingebruikneming
Vullen van de installatie
Gasaansluitdruk / Elektrische aansluiting
Het toestel gebruiksklaar maken
Om een onberispelijke werking te
garanderen, moet het toestel volgens
de voorschriften worden gevuld en
volledig worden ontlucht.
Het verwarmingssysteem moet voor
de aansluiting van de THISION worden
uitgespoeld, om vreemde voorwerpen
zoals hennepkoord, enz. uit de
buisleidingen te verwijderen.
De verwarmingsinstallatie wordt
volgens de traditionele methode
gevuld. De installatie moet zowel
waterzijdig als verwarmingszijdig
ontlucht zijn. De waterdruk kan op de
drukmeter van de THISION worden
afgelezen in bar. Daartoe moet eerst
de netstekker in het stopcontact
worden gestoken. Zodra het vullen en
ontluchten van de verwarmingsinstallatie is voltooid, is de THISION
gebruiksklaar. Op een gepast tijdstip
moet de waterdruk nog eens worden
gecontroleerd en moet er eventueel
water worden bijgevuld. (Tip: Voor u
water bijvult, moet u de slang met
water vullen; op die manier wordt verkomen dat er lucht in het verwarmingssysteem dringt.
Gasaansluiting
Vooraleer u het toestel in gebruik
neemt, moet de dichtheid van de gasleiding en de aansluitingen naar het
toestel worden gecontroleerd. Bij het
afdrukken moet de afsluitkraan van het
toestel gesloten zijn – de
combi-gasklep mag met maximaal
100 mbar worden belast.
Het gas dient volgens de geldende
richtlijnen en voorschriften van de gasmaatschappij te worden aangesloten.
Tussen de afsluitkraan en het toestel
moet een schroefverbinding worden
gemonteerd. Gebruik daartoe de
bijgeleverde ¾” aansluitschroef.
Eventuele vuilresten moeten uit de
gasleiding worden verwijderd.
De gasdoorvoer mag enkel door een
vakman uitgevoerd worden.
De minimale gasdruk bedraagt
17,4 mbar bij aardgas en 50,0 mbar
bij vloeibaar gas.
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Elektrische aansluitingen
Bij het elektrisch aansluiten van de
ketel is het aangeraden om het
elektrisch schema erbij te nemen.
Gelieve de landelijke en regionale
richtlijnen op het gebied van elektrische
installaties in acht te nemen.

14

-

13

De externe schakelaar inschakelen
Schakelaar (14) op ON(I)
Op het display van het
bedieningspaneel (13) verschijnen
volgende getallen in deze
volgorde:

11

10

Bij de indienstname van de ketel test
de ketel de verschillende toebehoren
( voeler – mengkraan – pomp – enz. ..)
en test automatisch de parameters
naargelang het type installatie.
Nij het optreden van een probleem/
storing gaat er een rood lampje
branden (11) – Storingsmelding.
Om de foutmelding te verwijderen
de Reset toets (10) indrukken.
Blijft de storing zich voordoen,de
lijst met foutcodes raadplegen.

Dit wil zeggen dat hier de LMU
ketelsturing reeks 3 geïnstalleerd is,
versie 1.01.

Ingebruikneming
Instelling toestel / Functiecontrole
Schoorsteenvegerfunctie
Instelling van de THISION
In principe moet er aan de gasklep
niets worden veranderd, aangezien de
toestellen vooraf in de fabriek zijn
geregeld.
Indien er toch wijzingen nodig zijn:
(zonder QAA 73) Schakel het toestel in
op handbediening. Houd de schoorsteenvegertoets ca. 10 sec. ingedrukt,
tot 1/00 afwisselend knippert. Nu kan
met de warmwaterdraaiknop traploos
worden overgeschakeld van minimale
belasting naar volle belasting en omgekeerd. Daarbij ziet u op de display
de desbetreffende capaciteit in
procent (%).
Indien er toch wijzingen nodig zijn:
(met QAA 73) Schakel het toestel in
op handbediening. Houd de schoorsteenvegertoets ca. 10 sec. ingedrukt,
tot 1/00 afwisselend knippert. Nu kan
met de draaiknop voor de nominale
temperatuur van de QAA 73 traploos
worden overgeschakeld van minimale
belasting naar volle belasting en
omgekeerd. Op de display van de
QAA 73 wordt de modulatiewaarde in
procent (%) weergegeven.
Na het starten van de brander wordt
eerst bij minimale belasting met behulp
van de parallelle verschuiving van de
karakteristiek (instelschroef “K”) de
gas/lucht-verhouding ingesteld op
ca. 8,0 % ± 0,3 % CO2.
Bij volle belasting wordt de gasvolumestroom met de hoofdstroomklep
(instelschroef “V") gewijzigd tot de
gewenste meetresultaten worden
behaald, ca. 8,5 % ± 0,3 % CO2.

Functiecontrole
Controleer de dichtheid van het
toestel
Controleer of de rookgasafvoerleidingen correct zijn geïnstalleerd
Controleer de ontsteking van de
brander (enkele malen opstarten)
en de vlam
Breng de gebruiksaanwijzingen
aan op een goed zichtbare plaats
in de ruimte waar de installatie is
opgesteld
Maak de eigenaar vertrouwd met
de bediening van het toestel en
geef hem/haar de handleiding
Wijs de eigenaar op de noodzaak
van een regelmatig onderhoud
van de installatie
(onderhoudscontract).
Schoorsteenvegerfunctie
Om in de schoorsteenvegermodus te
geraken, moet de schoorsteenvegertoets (6) gedurende ca. 5 sec.
ingedrukt gehouden worden tot “5F”
op de display (13) verschijnt.
Nu slaat de installatie aan en gaat ze
over op volle belasting, zodat nu de
meting kan worden uitgevoerd.
Om de schoorsteenvegermodus te
verlaten, moet de schoorsteenvegertoets (6) opnieuw gedurende
ca. 5 sec. ingedrukt gehouden worden.
Nu wordt het toestel uitgeschakeld en
gaat het over op standby (0), of als er
een verwarmingscommando in de
wachtrij staat op de desbetreffende
displayweergave.

Als de waarden zijn ingesteld, moeten
ze nog eens worden gecontroleerd bij
lichte belasting en bij volle belasting, en
eventueel worden gecorrigeerd.
*) Niet toegelaten in België
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Instelling - regeling
Algemene gebruiksaanwijzingen
14

13

8 9 12 11

2

Instelling van de verwarmingstemperatuur (weergegeven instelwaarde op het beeldscherm
(13))*

3

Instelling van de warmwatertemperatuur (weergegeven
instelwaarde op het beeldscherm
(13))*

6

Schoorsteenvegertoets: enkel voor
onderhoud en het verhelpen van
storingen

7

Info-toets om de vijf volgende
parameters door een eenvoudige
druk op de toets weer te geven op
het scherm (13):
Temperatuur vertrek CV:
LED (9) aan
Warmwatertemperatuursensor:
LED (9) knippert
Waterdruk verwarmingsketel:
LED (8) aan
Gebruik:
LED (8/9) uit
Diagnose:
LED (8/9) uit
Display (13)
knippert

8

Installatiedruk

9

Warmwatertemperatuur

10
7
6
4

1

3

Thision zonder Afstandsbediening –
zonder buitenvoeler
Handmatige instelling van de warmwatertemperatuur (3) van de verwarmingsvoorloop (2) op het
bedieningspaneel van de verwarmingsketel.
Met de functietoets (1) kunnen
2 gebruiksmodi worden geselecteerd:
Automatische modus (4): niet
beschikbaar
Wintermodus: LED (5) aan
Zomermodus LED (5) uit

Thision zonder afstandsbediening –
met buitenvoeler
De op basis van de buitentemperatuur
automatisch berekende verwarmingstemperatuur (2) kan worden gecorrigeerd, de warmwatertemperatuur (3)
wordt handmatig ingesteld op het
bedieningspaneel van de verwarmingsketel (de gewenste waarde van de
kamerluchttemperatuur kan naargelang
de instelling met +/- 3°C worden
bijgeregeld).
Met de functietoets (1) kunnen 3
gebruiksmodi worden geselecteerd:
Automatische modus: LED (4) en
(5) aan = autom. wintermodus,
LED (4) aan en LED (5)
uit = autom.zomermodus
Wintermodus: LED (5) aan
(stookmodus = wintermodus)
Zomermodus LED (4) en (5) uit
Vorstbeveiliging = Zomerwerking,
warmwaterbereding in werking

28

2

5

THISION met afstandsbediening –
en buitenvoeler
Door het plaatsen van de afstandsbediening QAA73 verliezen de
instelknoppen op het bedieningspaneel,zowel voor de tempratuur van
verwarming(2) als warm water(3),
hun functie.
De gewenste temperatuurwaarden en verwarmingsprogramma’s
worden in dat geval op de QAA73
(zie gebruiksaanwijzingen van de
afstandsbediening) ingesteld.
Aanwijzing
Bij het gebruik van de QAA 73 moet
de werkingstoestand met behulp van
“Set Mode”(1) manueel op “Winter”
gezet worden. Zie tabel onderaan.
1

Met de functietoets kunnen de
3 volgende gebruiksmodi worden
geselecteerd:
Automatisch: LED (4) aan
Winter: LED (5) aan
Zomer: LED (4) en (5) uit

10 Bevestigingstoets verwarmingsketel
(na het bevestigen ca. 30 sec.
(herinitialisatie) wachten en dan
opnieuw opstarten
11 Alarm: rode LED aan
12 Vlamcontrole: groene LED aan
13 Digitale display: geeft afwisselend
de via de info-toets opgevraagde
waarde en de huidige foutcode
weer.
14 Hoofdschakelaar
*)

De werking van de potentiometer
voor de verwarmingstemperatuur
(2) en de warmwatertemperatuur
(3) is afhankelijk van het type
installatie.

Zomer-manueel

Winter-manueel

Automatische werking

Aanduiding “Auto” (4)


Aanduiding “Auto” (4)


Aanduiding “Auto” (4)
z

Aanduiding 7 (5)


Aanduiding 7 (5)
z

Aanduiding 7 (5)
 of z

Enkel SWW-productie via
QAA73 mogelijk

Verwarmingsfunctie en
bereiding van SWWproductie zijn actief

Mag niet ingesteld
worden in combinatie
met een QAA73

Onderhoud en service

1.

Als de verwarming correct werkt,
moet er niets worden veranderd
aan de regeling.

2.

Koppel het toestel van het
stroomnet en sluit de gaskraan.

3.

Neem de behuizing weg.
Procedure:
open de kliksluitingen boven- en
onderaan.

4.

Demonteer de brander.
Procedure:
Draai de vier inbusschroeven
M8 aan de brander los.

Draai de schroef aan de gasklep
los, verwijder de ontstekings- en
ionisatiekabel evenals de
aardingsgeleider en de
luchtaanvoer.
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Onderhoud en service

5.

Zuig de warmtewisselaars en
lamellen af, reinig de zijwanden
evt. met een nylon borstel. Spoel
de warmtewisselaars grondig
met water en neem vervolgens
de sifon weg om hem te reinigen.

6.

Reinig de brander en ventilator
met een verfkwast of messing
borstel. Controleer en reinig de
ontstekings- en ionisatieelektroden. Als de elektroden
moeten worden vervangen,
moeten ze opnieuw worden
afgedicht (silicone). Verwijder
eventuele vuilophopingen in de
behuizing met de stofzuiger of
een vochtige doek.

7.

Monteer alles opnieuw in omgekeerde volgorde.

8.

Controleer de gasdichtheid van
de schroefverbindingen.

9.

Controleer de waterdruk in het
systeem en vul aan, indien nodig.

10. Controleer of de installatie werkt.
11. Bereken, meet en vergelijk de
doorstromingshoeveelheid.
Eventueel bijregelen, zorg ervoor
dat u het toestel niet overbelast.
12. Meting van de rookgassen
Controleer het brandervermogen
bij gedeeltelijke en bij volle
belasting.
13. Zet de installatieregeling weer in
de oorspronkelijke toestand en
controleer het regeltoestel
QAA 73.
.
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Onderhoud en service

Onderhoud van de boiler
THISION Compact 25 M 75 H/V
Boilers van roestvast staal verkalken
nauwelijks. Indien nodig, kunnen de
boiler en de warmtewisselaar echter
via de onderhoudsklep worden
gecontroleerd.
Inspectie van de anode
Anode
Opgelet
De anode jaarlijks controleren.

Dichtingsring

Vervang de anode als volgt:
-

-

-

Sluit daartoe de toevoer van
sanitair warm warm af met de
afsluitklep.
Verlaag de druk in de ketel door
een warmwaterkraan open te
draaien.
Schroef de anode los met een
geschikte schroefsleutel.
Controleer de corrosie van de
anode en vervangen ze als ze
minder dan 150 g weegt.
Vernieuw de dichtingsring,
schroef de anode opnieuw vast
en sluit de installatie opnieuw
aan op de waterleiding.
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Storingen: oorzaken en oplossingen
Indicaties werkingstoestand
Om zicht te krijgen op de
werkingstoestand van de LMU
volstaat het om drie maal op de Info
toets te drukken. De verschillende
fazen worden dan op het display
getoond.

Aanwijzing
De aanduiding van de werkingstoestand verdwijnt automatisch na
8 minuten, of indien er nogmaals
2 maal op de Info toets wordt
gedrukt.

Indicatie werkingstoestand LMU
Display
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Beschrijving

0

Geen vraag

1

Vraag

2

Start ventilator

3

Voorspoelfase

4

Wachttijd/controletijd

5

Ontsteking

6

Veiligheidstijd vast

7

Veiligheidstijd variabel

10

Stookmodus

11

Productie sanitair warm water

12

Parallelle modus, verwarming, sanitair warm water

20

Controle met laatste vraag

21

Controle met laatste voorspoelfase

22

Nieuwe start

99

Blokkering (Functiestoring)

Storingen: oorzaken en oplossingen
Voelerweerstanden
Voelerweerstanden
De voelerweerstand wordt gemeten
door ze los te maken van het
bedieningsbord.
Ohmse waarde van de voeler

Ohmse waarde van de voeler

Temperatuur

CV Vertrekvoeler
CV Retourvoeler
Boilervoeler
Rookgasvoeler

Temperatuur

Buitenvoeler

0,00 °C

32624

-20,00 °C

7578

10,00 °C

19897

-15,00 °C

5861

15,00 °C

15711

-10,00 °C

4574

20,00 °C

12493

-5,00 °C

3600

25,00 °C

10000

0,00 °C

2857

30,00 °C

8056

5,00 °C

2284

40,00 °C

5324

10,00 °C

1840

50,00 °C

3599

15,00 °C

1492

60,00 °C

2483

20,00 °C

1218

70,00 °C

1748

25,00 °C

1000

80,00 °C

1252

30,00 °C

826,8

90,00 °C

912

35,00 °C

687,5
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Storingen: oorzaken en oplossingen
Storingsindicaties en oplossingen
De storingscodes worden via het display
van de LMU knipperend weergegeven.
Om de storingscode na de reparatie op
te heffen,is het voldoende om de “Reset”
toets minstens 2 sec. lang ingedrukt te
houden.
Storingslijst LMU
Code nr. Storing
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Oplossing

Display

0

Geen vraag

normaal

10

Fout - buitensensor controleren

Sensor is correct gemonteerd en aangesloten

display

20

Fout - ketelsensor 1 controleren

Sensor is correct gemonteerd en aangesloten

display

28

Fout - gasafvoersensor controleren

Sensor is correct gemonteerd en aangesloten

display

32

Fout - vertrekvoeler 2 controleren

Sensor is correct gemonteerd en aangesloten

display

40

Fout - terugloopsensor 1 controleren

Sensor is correct gemonteerd en aangesloten

display

50

Fout - gebruikswatersensor 1 controleren

Sensor is correct gemonteerd en aangesloten

display

52

Fout - gebruikswatersensor 2 controleren

Sensor is correct gemonteerd en aangesloten

display

61

Kamermodule 1 storing

Aansluitingen op het toestel controleren

display

62

Verkeerde kamermodule of verkeerde
radioklok

Compatibiliteit van ruimtelijke eenheid of schakelklok
controleren

display

78

Fout – waterdruksensor

Druk in het circuit verhogen (indien P< 0,2 bar) – aansluitingen van drukverdeler controleren.

Storing

81

Kortsluiting in de LPB of geen spanning

Bekabeling controleren

display

82

Adresfout in de LPB

Adres controleren

display

91

Gegevensverlies in de EPROM

LMU vervangen

Storing

92

Hardwarefout in de elektronica

LMU vervangen

Storing

100

Twee tijdmasters (normaal 1 tijdmaster),
Problemen in de programmering

Parameter 96 op de QAA73 controleren (één toestel
heeft "QAA73” als weergave).

display

105

Onderhoudsmelding

De aard van het onderhoud kan via de QAA73
(Par 726) opgevraagd worden

display

110

STB is geactiveerd

Controleren of brug X3-01 bestaat en of er voldoende
waterdruk in de installatie is (pomp, aansluitklep, enz.)

Storing

111

Temperatuurbewaker is geactiveerd

Controleren of er voldoende waterdruk in de installatie
is (pomp, aansluitklep, enz.)

display

113

Monitorsysteem rookgasafvoer is
geactiveerd

Controleren of de ketel niet wordt overbelast of de
warmtewisselaar niet vervuild is

display

117

Waterdruk te hoog

Drukniveau controleren of instellen, indien nodig met
P < 3,5 bar

display

118

Waterdruk te laag

Drukniveau controleren of instellen, indien nodig met
P > 0,4 bar

display

130

Grenswaarde afvoergastemperatuur
overschreden

Controleren of de ketel niet wordt overbelast of de
warmtewisselaar niet vervuild is

Storing

132

Veiligheidsuitschakeling

Controleren of brug X10-03 bestaat en of de kabel
correct aangesloten is

Storing

Storingen: oorzaken en oplossingen
Storingsindicaties en oplossingen
Storingslijst LMU
Code nr. Storing

Oplossing

Display

133

Geen vlam na verstrijken van de
veiligheidstijd

Controleren of het gas correct naar de ketel wordt
gevoerd (Pi); toestand van de gasklep controleren;
controleren of de gasklep correct is ingesteld; de
toestand van de volgende onderdelen controleren:
Transformator, kabel, ontstekingselektrode,
Waarde van de ionisatiestroom

Storing

134

Vlam dooft uit tijdens gebruik

Gasklep controleren of instellen; ionisatie-elektrode
en aansluitingen controleren; mogelijk zijn de fase en
nulgeleider bij de transformatorvoeding verwisseld

Display

135

Verkeerde luchttoevoer

140

Ongeoorloofd LPB-segmentnummer of adres
niet toegelaten op de LMU

Controleren of het adres klopt

Display

148

Incompatibiliteit LPB interface / LMU

Controleren of het adres klopt

Display

151

Nieuwe configuratie van LMU

Als er een clip-in wordt geïnstalleerd of verwijderd,
dan moet de Reset bevestigen

Display

152

Fout bij de LMU-parameterinstelling

Verkeerde instelling van de parameters van de LMU

Display

153

Toestel is geblokkeerd

Op Reset drukken, zodat de display wordt gewist

Storing

154

Plausibiliteitscriterium geschonden

Waarde controleren van de criteria die verbonden
zijn met de oververhittingsveiligheid van de ketel.

Display

160

Minimumdrempel ventilatortoerental niet
bereikt

Bekabeling van de ventilator en de LMU controleren;
controleren of de ventilator correct draait

Storing

161

Max. ventilatortoerental overschreden

Netspanning en aansluiting van de ventilatorkabels
controleren

Storing

180

Schoorsteenvegerfunctie is actief

Na 8 min. wordt de display handmatig of automatisch
gewist

Display

181

Regelaar-stopfunctie is actief

Na 8 min. wordt de display handmatig of automatisch
gewist

Display

183

Het toestel bevindt zich in de parameterinstellingsmodus

Ontstaat na het laden van de parameter(s), ofwel
door QAA73, ofwel door PC TOOL.
Druk dan op “Reset” om de nieuwe parameterinstellingen en de nieuwe modus te bevestigen

Storing
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Inleiding
Korte omschrijving / Eigenschappen
Gebruiksdoel
Korte omschrijving
De afstandsbediening voor verwarmingsketels QAA73 is een
digitale, multifunctionele afstandsbediening voor één of twee verwarmingskringen en de sturing
van de productie van sanitair warm
water. Het bedieningssysteem voor
verwarmingsketels stuurt de
buitentemperatuur en bepaalde
informatie via de communicatieinterface OpenTherm door naar de
afstandsbediening QAA73.
Dit systeem berekent op basis van de
buitentemperatuur, ruimtetemperatuur
en verschillende parameters de
benodigde aanvoerwaarden voor één
of twee verwarmingskringen en zendt
deze naar het bedieningssysteem.
Bovendien wordt ook de instelwaarde
van het tapwater doorgestuurd naar
het bedieningssysteem.
Dankzij de instelbare optimaliseringfuncties kan zonder comfortverlies toch
energie bespaard worden. De daarvoor
vereiste ruimtesensor zit in het
systeem geïntegreerd.

Eigenschappen
Bedieningsfuncties
Ergonomische en per functie
ingedeelde bedieningseenheden
(bedieningsniveaus)
Duidelijke verdeling van de
basisfuncties:
modus, instelwaarden en
schakeltoets
verschillende huidige
werkelijke waarden die via de
infotoets kunnen afgelezen
worden
onder de dekplaat kunnen nog
meer functies
geprogrammeerd worden
speciaal onderhoudsniveau
met beveiligde toegang
Elke instelling of wijziging wordt
weergegeven en dus bevestigd
Jaarklok met automatische
omschakeling zomer-/wintertijd
Eén verwarmingsprogramma per
verwarmingscyclus met tot
3 individueel selecteerbare
verwarmingsperioden per dag

-

-

-

Tapwaterprogramma met tot
3 individueel selecteerbare
perioden per dag
Vakantieprogramma
Mogelijkheid om de
standaardwaarden van de
verwarmingsprogramma's en het
tapwaterprogramma terug in
te stellen
Programmeerblokkering (vb. als
kinderbeveiliging)
Duidelijke tekstweergave in
verschillende talen naar keuze
Speciale modus voor de instelling
van parameters van de
bedieningssystemen voor
verwarmingsketels

Functies
Weersafhankelijke bediening van
de aanvoertemperatuur met het
oog op de dynamiek van het
gebouw
Weersafhankelijke bediening van
de aanvoertemperatuur met het
oog op de ruimtetemperatuur
Enkel bediening van de
ruimtetemperatuur
Instelbare invloed van de
ruimtetemperatuur-afwijking
Optimalisering van de in- en
uitschakeltijd, snelle daling
(instelbaar)
ECO-functies
(dagverwarmingsbegrenzer,
automatische omschakeling
zomer/winter)
Interieur-schakeldifferentie voor
begrenzing van de ruimtetemperatuur
Instelbare maximale begrenzing
aanvoertemperatuur (speciaal voor
vloerverwarming)
Toenamebegrenzing instelwaarde
van de aanvoertemperatuur
Antivriesfunctie voor gebouwen,
antivrieswaarschuwing
Bediening tapwater met
activering en standaardinstelwaarde voor bedieningssysteem
Legionellafunctie
Geïntegreerde jaarklok met
gangreserve van minstens 12 uur
Meer eigenschappen
Behuizing in modern design uit
recycleerbare kunststof
Communicatie met het
bedieningssysteem via de
OpenTherm-interface
Voeding via OpenTherm-bus
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Gebruiksdoel
Beoogde markt
De interieurbedieningssystemen zijn
voor de kwaliteitsmarkt bedoeld. Zij
worden rechtstreeks aan de
ketelproducent geleverd en verhogen
de functionaliteit en uitrustingsgraad
van kleine gasverwarmers met
uitgeruste verwarmingsketels op gas.

Gebouw
Geschikt voor alle woningen met eigen
verwarming, zoals:
een- en tweegezinswoningen
kleine meergezinswoningen
vakantiewoningen en villa's

Verwarmingsinstallaties
Voor alle gebruikelijke verwarmingssystemen zoals radiator-, convector-,
vloer- en plafondverwarming.
Is in het bijzonder geschikt voor
verwarmingsinstallaties met een
warmtepompcyclus.
Indien de bedieningssystemen over
geïntegreerde mengbedieningen
beschikken, dan kunnen ook
gemengde warmtekringen bediend
worden.

Warmteopwekker
Overwegend voor:
Staande of aan de wand
bevestigde gasapparatuur met
een modulerende gasbrander

Bediening
Plaatsing
Montage
Plaatsing

Montage

Plaats van montage
In de leef- of referentieruimte
Bij de keuze van de montageplaats
moet men ermee rekening houden
dat de sensor de ruimtetemperatuur exact kan meten en
niet door de invallende zon of
andere warmte- of koudebronnen
beïnvloed wordt.
Het systeem moet op ongeveer
1,5 m hoogte worden gemonteerd
Het past op de meeste in de
handel verkrijgbare
inbouwcontactdozen of wordt
rechtstreeks op de muur
gemonteerd.

Voorwaarden
Wand
Schakelbord van de ketel
(bevestiging met montageclips)
Er mag geen water op het
systeem druppelen
Toegelaten omgevingstemperatuur:
0…50°C

Stap 3
Trek de buskabel doorheen de
opening van de sokkelbehuizing en
verbind de buskabel met de
schroefklemmen.

2284Z34a

Stap 2
Schroef de behuizing van de sokkel
aan de wand vast.

2284Z33a

2284Z36a

Montage aan de wand
Stap 1
Klap het systeem onderaan open en
verwijder de sokkelbehuizing van het
frontgedeelte.

2284Z35a

Stap 4
Klik het frontgedeelte boven aan de
sokkelbehuizing en klap het systeem
onderaan dicht

5

Bediening
Elektrische installatie
Bedieningsonderdelen
Elektrische installatie

Bedieningsonderdelen

Installatievoorschriften
Voor elektrische installaties zijn de
lokale voorschriften van toepassing.

Bedieningsniveau 1
Bedieningsonderdelen 1 tot 4

Bedieningsniveau 2
Bedieningsonderdelen 5 tot 8. Hiervoor
moet de klep worden geopend.

Installatieschema van de
aansluitingen

5
5

2284Z01

6
6

4
4

4 3
6 5

8

8

2 1

3
2
2

2284Z40

3

7

1
1

7
1

COA

2

COB

3
4
5
6

-

Open-Therm-aansluiting A
(verwisselbaar)
Open-Therm-aansluiting B
(verwisselbaar)
-

23 mA max.

Bedieningsonderdeel

Functie

1

Schakeltoets

Omschakeling modusniveau

2

Draaiknop nominale temperatuur

Instelling nominale waarde van de
ruimtetemperatuur

3

Infotoets

Wisselen van de infoweergave

4

LCD-scherm met 2 lijnen en 16
tekens; balk met modusweergave

Weergave van gegevens en modus

5

Modustoets verwarmingskring en
bijbehorende symbolen

Omschakeling modus naar:
Automatische modus

[ ]

Continue

i

Standby
Tapwater aan/uit

6

Modustoets tapwater met
bijbehorend symbool

F

7

Lijntoetsen (up en down)

Keuze van bedieningslijn

8

Insteltoetsen (plus en min)

Verstellen van ingestelde parameters

Weergave
De afstandsbediening beschikt over
twee weergaveniveaus:
6

Auto [ ]

Infoniveau
Parametreer-/programmeerniveau

Bediening

Voorbeelden van infoniveau
Voorbeelden van infoniveau
1
Basisweergave

5

2a Weergave activiteitsniveau
verwarmingskring

2284z03

6

Werkelijke waarde van
ruimtetemperatuur

Nominaal

4

1

Gereduceerd

H
2a 2b 2c

Vriesstand

2b Toestand vlammen (geactiveerd,
indien fout/onderhoud voorzien)

3

2c Fout-/onderhoudsmelding
(geactiveerd, indien fout/
onderhoud voorzien)

2284z04

Weergave van het activiteitsniveau, in dit geval "Nominaal":

1

3

Tijdsbalk

4

Tijdstip

5

Modi verwarmingskring

6

Modi tapwater

1

Huidig activiteitsniveau

1
2

Omschrijving parameter
Waarde parameter

1
2
3

Omschrijving parameter
Nummer parameter
Waarde parameter

2284z05

Weergave van een meetwaarde "Buitentemperatuur":

1

2

2284 06

Voorbeeld van het parameterniveau
Weergave van de parameter "Begin vakantie":

1

2

3
7

Bediening
Communicatie met de bedieningsapparatuur
Instelling parameters eindgebruiker
Communicatie met de
bedieningsapparatuur
OpenTherm-bus
Het OpenTherm-protocol verzorgt de
communicatie tussen QAA 73 en het
bedieningssysteem. Daarbij maakt
OpenTherm een onderscheidt tussen
de twee modi Plus en Lite:

Belangrijke informatie
De parameters die enkel in de
modus OpenTherm Plus worden
weergegeven, staan ook zo
aangeduid in de parameterlijsten.
-

-

In OpenTherm Plus kunnen
verschillende gestandaardiseerde
objecten via de bus door QAA 73
gelezen of geschreven worden.

-

In OpenTherm Lite verstuurt
QAA 73 enkel een signaal naar
het bedieningssysteem voor de
bediening van de
verwarmingsprestatie. In geval
van storingen brengt het
bedieningssysteem QAA 73 op de
hoogte van de fout Boiler
Lock-Out Fault.

-

Indien een parameter niet
ondersteund wordt door het
bedieningssysteem, verschijnen in
de plaats van de waarde drie
streepjes – – –.

Volgende omschrijvingen van de
verschillende parameters verwijzen
naar het gebruik van OpenTherm
Plus en gaan er verder van uit dat
de bijbehorende functies door het
bedieningssysteem ondersteund
worden. Enkel dat biedt de garantie
dat QAA 73 volledig functioneel is
en dat de algemene toepassingen
volkomen beschikbaar zijn.

Instelling parameters voor eindgebruiker
Omschrijving: instelling op basis van de individuele noden van de eindgebruiker

Toets
1

Opmerking
Druk een van beide lijntoetsen in.

PPROG
ROG

2

3
-P R O G +

1

Zo komt u rechtstreeks terecht op "Programmeerniveau eindgebruiker".

Selecteer met de lijntoetsen de gewenste lijn.
PPROG
ROG

Lijn

In de daaropvolgende parameterlijst vindt u alle mogelijke lijnen terug.

1
...
50

Stel de gewenste waarde in met de plus- of mintoets.
De instelling worden opgeslagen wanneer u het programmeerniveau
verlaat of een andere lijn kiest.
In de daaropvolgende parameterlijst ziet u alle mogelijke instellingen

4

Belangrijke informatie:

8

Wanneer u de infotoets indrukt, verlaat u het programmeerniveau
"Eindgebruiker".

Wanneer u ca. 8 minuten geen toets meer aanraakt, keert de afstandsbediening
automatisch terug naar het infoniveau.

Voortdurende
weergave

Bediening

Overzicht parameters eindgebruiker
Overzicht parameters eindgebruiker
Lijn

Functie

Opties

Eenheid

Opheffing

Standaard

0...23:59
1. Jan....31. Dez.
2000...2094

hh:mm
dd.mm
jjjj

1 min
1 dag
1 jaar

-

TRF...TRN
4...TRRw
TBWR...TBWmax

°C
°C
°C

0,5
0,5
1

16,0
10,0
55

Dag
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

1 dag
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min

06:00
22:00
- -:- - -:- - -:- - -:- -

Ma… Zo, Week
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00

Dag
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

1 dag
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min

06:00
22:00
- -:- - -:- - -:- - -:- -

Ma… Zo, Week
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00

Dag
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

1 dag
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min

06:00
22:00
- -:- - -:- - -:- - -:- -

1 jan...31 dec.
1 jan...31 dec.
Vriesstand,
gereduceerd

dd.mm
dd.mm
-

1 dag
1 dag
-

- -:- - -:- Vriesstand

Neen, Ja

-

-

Neen

8...30
Duits, Engels
0...25

°C
-

0,5
1

20,0
Duits
-

Tijdstip
1
2
3

Tijdstip
Datum (dag, maand)
Jaar

Instelwaarden
5
6
7*

Gereduceerde instelwaarde ruimtetemperatuur (TRRw)
Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (TRF)
Nominale waarde tapwatertemperatuur (TBWw)

1ste tijdschakelprogramma HK 1 (verwarmingskring 1 = glijdende verwarmingskring)
10
11
12
13
14
15
16

Tijdschakelprogramma HK 1 selectie weekdagen
Tijdschakelprogramma HK 1 inschakeltijd fase 1
Tijdschakelprogramma HK 1 uitschakeltijd fase 1
Tijdschakelprogramma HK 1 inschakeltijd fase 2
Tijdschakelprogramma HK 1 uitschakeltijd fase 2
Tijdschakelprogramma HK 1 inschakeltijd fase 3
Tijdschakelprogramma HK 1 uitschakeltijd fase 3

Ma…Zo, Week
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00

2e tijdschakelprogramma HK 2 (verwarmingskring 2 = gemengde kring)
20*
21*
22*
23*
24*
25*
26*

Tijdschakelprogramma HK 2 selectie weekdagen
Tijdschakelprogramma HK 2 inschakeltijd fase 1
Tijdschakelprogramma HK 2 uitschakeltijd fase 1
Tijdschakelprogramma HK 2 inschakeltijd fase 2
Tijdschakelprogramma HK 2 uitschakeltijd fase 2
Tijdschakelprogramma HK 2 inschakeltijd fase 3
Tijdschakelprogramma HK 2 uitschakeltijd fase 3

3e tijdschakelprogramma BW (Tapwater)
30
31
32
33
34
35
36

Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW

selectie weekdagen
fase 1 aan
fase 1 uit
fase 2 aan
fase 2 uit
fase 3 aan
fase 3 uit

Vakantie
40
41
42

Begin vakantie (dag.maand) - -:- - = niet-actief
Einde vakantie (dag.maand) - -:- - = niet-actief
Activiteitsniveau verwarmingskring tijdens vakantie

Algemeen
45
46
47
50*

*)

STANDAARD-tijdschakelprogramma voor HK 1 + 2
en BW (dubbele knop toets 3 s op -/+)
Omschakeltemperatuur zomer/winter
Taal
Foutmelding (foutcode en –omschrijving van QAA 73
of bedieningssysteem)

Deze lijnen verschijnen enkel in de modus OpenTherm Plus. Bovendien moeten de bijbehorende
functies van het bedieningssysteem ondersteund worden.

- -:- - = Schakelpunt niet-actief
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Bediening

Instelling parameters verwarmingstechnicus
Instelling parameters verwarmingstechnicus
Omschrijving: Instellingen voor configuratie en parameters van de afstandsbediening voor de
verwarmingstechnicus
Toets
1

Druk een van beide lijntoetsen in.
PPROG
ROG

2

3

4

10

51

In de daaropvolgende parameterlijst vindt u alle mogelijke lijnen terug.

51
...
98

Stel de gewenste waarde in met de plus- of mintoets.
De instelling worden opgeslagen wanneer u het programmeerniveau
verlaat of een andere lijn kiest.
-P R O G +

Opgepast:

1

Zo komt u terecht op "Programmeerniveau verwarmingstechnicus

Selecteer met de lijntoetsen de gewenste lijn.
PPROG
ROG

Lijn

Zo komt u rechtstreeks terecht op "Programmeerniveau eindgebruiker".

Druk dan beide lijntoetsen gedurende minstens 3 seconden in.
PPROG
ROG

5

Opmerking

In de daaropvolgende parameterlijst ziet u alle mogelijke instellingen

Wanneer u de infotoets indrukt, verlaat u het programmeerniveau
"Verwarmingstechnicus".

Wanneer U na ca. 8 minuten geen toets meer aanraakt, keert de
afstandsbediening automatisch terug naar het info-niveau.

Voortdurende
weergave

Bediening
Overzicht parameters
verwarmingstechnicus
Overzicht parameters verwarmingstechnicus
Lijn

Functie

Opties

Eenheid

Opheffing

Standaard

4...35.0

°C

0,5

-

Onderhoudswaarden
51

Huidige instelwaarde ruimtetemperatuur HK1
Nominale, gereduceerde instelwaarde of antivriesinstelwaarde

52*

Huidige instelwaarde ruimtetemperatuur HK2

4...35.0

°C

0,5

-

53*

Nominale, gereduceerde instelwaarde of antivriesinstelwaarde
Buitentemperatuur berekend (wordt met dubbele druk
op toets +/- van 3 s op werkelijke waarde gezet

-50...+50

°C

0,5

-

54*
55*
56*
57*
58*
59*
61*
62
63
64

Buitentemperatuur gemengd
Werkelijke waarde tapwatertemperatuur 2
Doorstroomhoeveelheid BW
Werkelijke waarde retourtemperatuur
Werkelijke waarde rookgastemperatuur
Werkelijke waarde zonnecollectortemperatuur
Werkelijke waarde zonneopslagtemperatuur
OpenTherm-modus
Ingestelde aanvoertemperatuur HK 1
Ingestelde aanvoertemperatuur HK 2

-50...+50
0...127
0...16
-40...127
-40...500
-40...250
-40...127
Lite, plus
-

°C
°C
l/min
°C
°C
°C
°C
°C
°C

0,5
1
0,5
1
1
1
1
1
1

-

2,5...40,0

-

0,5

15,0

TV1min...TKmax
-4,5...+4,5
Zwaar, Licht
Geen, Op HK 1,
Op HK 2,
Op HK 1 + HK 2
0,5...4,0

°C
K
-

1
0,5
-

80
0,0
licht
Geen

K

0,5

0,5

Niet-actief
Actief
0...360
0...360
2,5...40,0

-

-

Niet-actief

min
min.
-

10
10
0,5

0
0
8,0

TV2min...TKmax
-4,5...+4,5

°C
K

1
0,5

50
0,0

8...TBWw

°C

1

40

24uur/dag
ZSP HK – 1u
ZSP HK, ZSP BW
Uit, Aan
Zonder Eco,
Met Eco
BW-activering
BW-programma
Programma 2

-

-

ZSP HK – 1u

-

-

Aan
Zonder ECO

-

-

geactiveerd,
geblokkeerd
QAA 73, Extern
1 jan…31 dec.
1 jan…31 dec.

-

-

geactiveerd

dd.mm
dd.mm

1 dag
1 dag

QAA 73
25 maart
25 okt.

Interieurverwarming (HK 1 en HK 2)
70
72
73
74*
75*

76
77
78
79
80*
82*
83*

Helling verwarmingscurve
HK 1 - - - = HK 1 niet-actief
Maximale begrenzing aanvoertemperatuur HK 1 (TV1max)
Parallelle verschuiving verwarmingskarakteristiek HK 1
Bouwwijze gebouw
Invloed ruimtetemperatuur (ruimtegericht)

Interieur-schakeldifferentie (uitschakelpunt)
- - - = niet-actief
Adaptatie verwarmingskarakteristieken
Optimalisering inschakeltijd maximale vervroeging
Optimalisering uitschakeltijd maximale vervroeging
Helling verwarmingscurve
HK 2 - - - = HK 2 niet-actief
Maximale begrenzing aanvoertemperatuur HK 2 (TV2max)
Parallelle verschuiving verwarmingskarakteristiek HK 2

Gebruikswater
90*
91

Gereduceerde instelwaarde tapwatertemperatuur
(TBWR)
Activeren van de lading tapwater

92*
93*

Legionellafunctie
Modusschakelaar tapwater

94*

Bediening circulatiepomp

BW-programma

Algemeen

*)

95

Programmering

96*
97
98

Tijdsmaster
Begin zomertijd
Einde zomertijd

Deze lijnen verschijnen enkel in de modus OpenTherm Plus. Bovendien moeten de bijbehorende
functies van het bedieningssysteem ondersteund worden.
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Bediening
Indienststelling
Storingen
Indienststelling

Storingen

Voorwaarden
Vóór de indienststelling dienen
volgende controles te worden
uitgevoerd:

Afstandsbediening
Display van de afstandsbediening
blijft leeg (geen weergave):

Ruimtetemperatuur
Ruimtetemperatuur stemt niet
overeen met de gewenste waarde:

-

Staat de hoofdschakelaar van de
verwarming aan?

-

Is de gewenste instelwaarde van
de ruimtetemperatuur
correct?

-

Werken de zekeringen?
-

-

Bedrading controleren.

Wordt de gewenste modus
weergegeven?

-

Zijn weekdag, tijdstip en het
weergegeven verwarmingsprogramma correct?
(Infoweergaven)

-

Is de helling van de verwarmingscurve juist ingesteld?

-

Controleer de bedrading van de
buitensensor.

-

Werd de "nominale instelwaarde
met de parallelle verschuiving van
de verwarmingscurve" op de
werkelijke ruimtetemperatuur
gekalibreerd?

-

Controleer het bedieningssysteem

-

Correcte montage

-

Correcte aansluiting aan
OpenTherm-bus

-

-

Parameters eindgebruiker zijn
overeenkomstig de huidige en
gewenste waarden ingesteld.
Parameters verwarmingstechnicus
zijn overeenkomstig de installatie
ingesteld

Functionele controle
De inwerkingstelling van de
verwarmingsinstallatie gebeurt via het
bedieningssysteem van de
verwarmingsketel. Bij een functionele
controle worden de verschillende
functies van de afstandsbediening
in de installatie gecontroleerd.

De afstandsbediening geeft een
fout tijdstip of een foute datum:
-

-

Stel het tijdstip of de datum op de
tijdsmaster juist in
(indien voorhanden).

Bedieningssysteem
Bedieningssysteem schakelt niet aan:
-

-

-
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Stel het tijdstip, de datum en het
jaar juist in op het systeem, indien
QAA 73 een tijdsmaster is.

Moet het bedieningssysteem echt
worden aangeschakeld?
Druk de ontgrendelingsknop op
het bedieningssysteem in.
Controleer de temperatuurregelaar (TR) en de veiligheidstemperatuurbegrenzer (STB).

-

Controleer de bedrading en
zekering van het bedieningssysteem.

-

Kijk de communicatieverbinding
naar het bedieningssysteem na.

Tapwater
Tapwater is niet warm:
-

Is de toets voor het tapwater
geactiveerd?

-

Controleer de instelwaarde van
de tapwatertemperatuur.

-

Controleer de tapwaterfunctie van het bedieningssysteem

Instellingen eindgebruiker
Modi verwarmingskringen
Tapwatermodus
Modi verwarmingskringen
Omschrijving
Het bedieningssysteem beschikt over
3 verschillende modi voor
verwarmingskringen. Die kunnen
afhankelijk van de noden van
eindgebruiker rechtstreeks
geselecteerd worden.

Effect
Modus

Omschrijving

Auto

Automatische
modus

Effect op gekozen modus
-

Modi
Auto , , i
De modi worden geselecteerd door op
de modustoets voor verwarmingskringen te drukken. Hiervoor moet de
gebruiker de dekplaat opheffen. De
geselecteerde modus geldt voor beide
verwarmingskringen en wordt op het
LCD-scherm weergegeven aan de
hand van een balk onder het
passende symbool.

Continue

-

-

i

Standby

-

Verwarmingskring 1 volgens
tijdschakelprogramma 1
Verwarmingskring 2 volgens
tijdschakelprogramma 2
Vakantiefunctie staat aan
Verwarmingskring 1 en 2 voortdurend
volgens de nominale instelwaarde van de
ruimtetemperatuur of de
gereduceerde instelwaarde
Vakantiefunctie staat aan
Verwarmingskring 1 en 2 zijn
uitgeschakeld
Vakantiefunctie staat niet aan
Antivriesfuncties zijn actief

Tapwatermodus
Omschrijving
Door op de modustoets voor tapwater te drukken kan de productie
van het tapwater onafhankelijk van de
andere modi worden in- of
uitgeschakeld. De instelling wordt
weergegeven aan de hand van een
balk onder het symbool F voor
tapwater.

Geen balk

UIT

Volledige balk

AAN

Halve balk

AAN

met ECOfunctie
Deze modus
moet op
instellijn 93
geactiveerd
worden.

Effect
UIT
Er wordt geen tapwater
aangemaakt.
AAN
De productie van tapwater wordt
aangeschakeld.
Op basis van de vereiste warmte en
de instellingen wordt een instelwaarde
gevormd en naar de BMU verstuurd.
AAN ECO
Tapwatermodus voor installaties
met doorstroomapparaat.
De instelwaarde wordt gevormd en
naar het bedieningssysteem verstuurd.
Het bedieningssysteem houdt de
temperatuur echter niet voortdurend
gelijk aan de instelwaarde.
De warmteverwekking wordt pas
gestart wanneer water wordt afgetapt.

Belangrijke informatie
De tapwatermodus en de
verschillende tapwaterfuncties zijn
pas effectief wanneer zij door het
bedieningssysteem ondersteund
en in de modus OpenTherm Plus
gecommuniceerd worden.
Er zijn geen tapwaterfuncties
in de modus OpenTerm Lite, dwz.
dat de modustoets voor tapwater
niet werkt.

Opgelet
QAA 73 heeft geen antivriesfunctie
voor de aanmaak van tapwater.
Het bedieningssysteem van de
verwarmingsketel zorgt ervoor dat het
tapwater niet bevriest.
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Instellingen eindgebruiker
Schakeltoets
Infotoets
Schakeltoets
Omschrijving
In de automatische modus en de
Continue kan men wisselen tussen
activiteitsniveaus voor
verwarmingskringen door op de
schakeltoets te drukken.
Effect
Huidige modus

Effect van de schakeltoets

Automatische modus

Het activiteitsniveau voor verwarmingskringen wordt tijdelijk van Nominaal op
Gereduceerd of van Gereduceerd op Nominaal omgeschakeld. Dit blijft gelden tot aan
het volgende niveauomschakelpunt van het tijdschakelprogramma.
De wijziging na een druk op de schakeltoets wordt weergegeven aan de hand van een
tijdsbalk en een niveauweergave op de display.

Continue modus

Het activiteitsniveau voor de verwarmingskring wordt van Nominaal op Gereduceerd
of van Gereduceerd op Nominaal omgeschakeld.

Tapwater

Schakeltoets beïnvloedt de bereiding van tapwater niet.

Vakantieprogramma

Schakeltoets werkt niet.

Zomermodus

Schakeltoets werkt niet na een automatische omschakeling op zomermodus.

Infotoets
Met een druk op de infotoets kan men
steeds naar het infoniveau wijzigen.

Door nogmaals op de infotoets te
drukken kunnen de verschillende
gegevens worden opgeroepen die
men op het infoniveau kan aflezen.
Na 8 min. worden de laatst gekozen
gegevens weer vervangen door de
basisweergave.

Lijn

Weergave

1
2
3*
4
5
6*
7*
8*
9
10
11
12*
13*
14*
15*
16*

Tijdstip, werkelijke waarde van ruimtetemperatuur en modus
Foutmelding
Onderhoudsmelding
Tijdstip en toestand verwarmingskring 1
Weekdag, tijdstip en datum
Werkelijke waarde buitentemperatuur
Laagste buitentemperatuur**
Hoogste buitentemperatuur**
Werkelijke waarde ruimtetemperatuur
Laagste ruimtetemperatuur**
Hoogste ruimtetemperatuur**
Werkelijke waarde tapwatertemperatuur
Werkelijke waarde keteltemperatuur
Werkelijke waarde aanvoertemperatuur (gemengde kring )
Modulatie brander
Waterdruk verwarmingskring
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*

Deze lijnen worden enkel in de
modus OpenTherm Plus
weergegeven. Bovendien moeten
de bijbehorende functies door het
bedieningssysteem worden
ondersteund.

**

Terugzetten naar de huidige
werkelijke temperatuur door
gedurende 3 seconden
op + en - te drukken.

Instellingen eindgebruiker

Tijdstip, datum en jaar
Tijdstip, datum en jaar
Omschrijving
Om de werking van het verwarmingsprogramma te kunnen garanderen
moeten het tijdstip, de dag, maand en
het jaar op de schakelklok juist worden
ingesteld.

Lijnen 1, 2 en 3
1. Selecteer met de lijntoetsen
lijn 1, 2 of 3.
2. Stel met de plus-/mintoetsen de
huidige waarden in.

Effect
De huidige waarden voor tijdstip,
datum en jaar worden juist
weergegeven. Deze instellingen zijn
belangrijk wanneer de eindgebruiker
wil dat het verwarmingsprogramma,
tapwaterprogramma, vakantieprogramma en de omschakeling
zomer-/wintertijd naar wens
functioneren.

Lijn
1
2
3

Belangrijke informatie
Tijdens het instellen loopt de klok
verder.
Tijdens het instellen worden bij
elke druk op de plus- of mintoets
de seconden op 0 gezet

Opties

Eenheid

00:00...23:59
1 jan…31 dec.
2000...2094

Minuut, uur
Dag, maand
Jaar
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Instellingen eindgebruiker

Nominale instelwaarde ruimtetemperatuur (TRN)
Nominale instelwaarde
ruimtetemperatuur (TRN)

Nominale instelwaarde
De nominale instelwaarde
van de ruimtetemperatuur
wordt ingesteld door aan de
draaiknop voor nominale
temperatuur te draaien. Deze knop
staat op het front van de
afstandsbediening. Wanneer de
gebruiker de draaiknop aanraakt,
verschijnt de huidige nominale
instelwaarde. Wanneer hij aan de
knop draait, verschijnt de nieuwe
waarde. Deze waarde is voor beide
verwarmingskringen gelijk.

Effect
Wanneer de nominale instelwaarde
van de ruimtetemperatuur actief
is, worden de ruimtes verwarmd tot
daar de temperatuur op de draaiknop
bereikt wordt. Dit kan enkel wanneer
het systeem in automatische modus
of in continue modus loopt.

Opties

Eenheid

Standaard

TRwMin...TRwMax

°C

20.0

101

100

2284Z07

Omschrijving
In de nominale modus wordt de
ruimtetemperatuur geregeld op
basis van de nominale instelwaarde.
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Zone voor de verschillende instelwaarden van de ruimtetemperatuur
5 Gereduceerde instelwaarde ruimtetemperatuur (TRRw)
6 Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (TRF)

Voorbeeld
De nominale fases gelden na de instelling van lijnen 11 tot 16 voor
verwarmingskring 1 en na de instelling van lijnen 21 tot 26 voor
verwarmingskring 2.
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Fases van nominale en gereduceerde temperatuur voor verwarmingskring 1
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Instellingen eindgebruiker
Gereduceerde instelwaarde ruimtetemperatuur (TRRw)
Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (TRF)
Gereduceerde instelwaarde
ruimtetemperatuur (TRRw)
Omschrijving
De gereduceerde instelwaarde van de
ruimtetemperatuur zorgt ervoor
dat tijdens de dalperiodes, vb. 's
nachts lagere ruimtetemperaturen
worden nagestreefd. Op die manier
wordt dus bespaard op
energieverbruik.

Belangrijke informatie
Het is niet mogelijk om met de
draaiknop een gereduceerde
instelwaarde die hoger ligt dan de
momenteel ingestelde waarde in te
stellen.

Lijn 5
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 5.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen de gereduceerde instelwaarde van de
ruimtetemperatuur in.

TRF
TRN

Opties

Eenheid

Standaard

TRF...TRN

°C

16

Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (instelling lijn 6
Nominale instelwaarde ruimtetemperatuur aan de draaiknop

Effect
Tijdens de gereduceerde fases wordt
de ruimtetemperatuur geregeld
op basis van de gereduceerde
instelwaarde. Er wordt wel voorrang
gegeven aan een eventueel lagere
nominale temperatuur.

Antivriesinstelwaarde
ruimtetemperatuur (TRF)
Omschrijving
Deze functie voorkomt dat de
ruimtetemperatuur tot onder de
antivriesinstelwaarde van de
ruimtetemperatuur zakt.

Effect
Door de antivriesmodus in te stellen
past de instelwaarde van de
ruimtetemperatuur zich aan.

Opgelet
De werking van deze functie kan enkel
worden gegarandeerd indien de
verwarmingsinstallatie goed werkt.

Lijn 6
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 6.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen de antivriesinstelwaarde van de
ruimtetemperatuur in.
Opties

Eenheid

Standaard

10...TRRw

°C

10

TRRw Gereduceerde ruimtetemperatuur (instelling lijn 5)

Antivriesfunctie gebouw
In de modus
wordt vermeden dat
de ruimtetemperatuur te ver
daalt. Daarbij wordt verwarmd,
rekening houdend met de
antivriesinstelwaarde van de
ruimtetemperatuur TRF.
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Instellingen eindgebruiker
Nominale instelwaarde tapwatertemperatuur
Tijdschakelprogramma HK en BW
Nominale instelwaarde
tapwatertemperatuur (TBWw)
Omschrijving
De nominale modus zorgt ervoor dat
de nominale instelwaarde van de
tapwatertemperatuur wordt
aangehouden. Er kunnen twee
verschillende instelwaarden worden
ingegeven.
Effect
De nominale temperatuurwaarde
tijdens de nominale modus voor
tapwater wijzigt.

Lijn 7
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 7.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen de nominale instelwaarde van de
tapwatertemperatuur in.
Opties

Eenheid

Standaard

TBWR...60

°C

55

TBWR Gereduceerde instelwaarde van de tapwatertemperatuur

Instelwaarden voor tapwater
Het tapwater heeft twee
afzonderlijk instelbare waarden:

Gereduceerde instelwaarde
van de tapwatertemperatuur
(TBWR) De gewenste tapwatertemperatuur kan tijdens
dalperioden worden
aangehouden.

90

7 130
2284Z17

Nominale instelwaarde van de
tapwatertemperatuur
(instelling lijn 7). De gewenste
tapwatertemperatuur kan
tijdens piekperioden worden
aangehouden.
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7 Nominale instelwaarde tapwatertemperatuur
90 Gereduceerde instelwaarde tapwatertemperatuur

Tijdschakelprogramma's voor
verwarmingskringen en tapwater
Omschrijving
Er kunnen onafhankelijke
tijdschakelprogramma's worden
vastgelegd voor de beide
verwarmingskringen HK 1 en HK 2 en
ook voor het tapwater BW. Dit
zorgt ervoor dat:
-

-

-

18

verwarming en productie van
sanitair warm water enkel lopen
wanneer echt warmte moet
worden geproduceerd
de gebruiker de gebruikstijden kan
instellen op basis van zijn eigen
dagindeling
door een doelbewust gebruik van
de tijdschakelprogramma's
energie kan worden bespaard

De tijdschakelprogramma's voor HK1,
HK2 en BW bestaan uit schakeltijden
die per dag van de week of voor de
hele week kunnen ingegeven worden:
De parameters 10…16 gelden
voor HK1,
de parameters 20…26 voor HK2 en
de parameters 30…36 voor BW.

Belangrijke informatie
De tijdschakelprogramma's voor
verwarmingskringen 1 en 2 en het
tijdschakelprogramma tapwater
staan volledig los van elkaar.
De parameters 20…26 zijn enkel
zichtbaar indien de 2e
verwarmingskring door het
bedieningssysteem ondersteund
wordt.

Instellingen eindgebruiker

Selectie weekdagen
Selectie weekdagen

Belangrijk
Deze instelling moet worden
gekozen vóór de selectie van de
schakeltijden!
Wanneer voor een andere dag
verschillende schakeltijden gelden,
dan moet de selectie per weekdag
met bijbehorende schakeltijden
worden herhaald.

Effect
Met deze instelling maakt men een
selectie voor de hele week of voor
een dag van de week.

Lijnen 10, 20, 30
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 10, 20 of 30.
2.

Kies met de plus-/mintoetsen voor een hele week of een weekdag.
Opties

Eenheid

Week
Ma…Zo

Hele week
Weekdag

Selectie hele week
Van maandag tot zondag worden voor elke dag dezelfde schakeltijden van lijn
11…16 (voor HK 1) of 21…26 (voor HK 2) of 31…36 (voor BW) ingegeven.

Voorbeeld van een tijdschakelprogramma voor HK 1 dat geldt voor de hele
week:

12

Ma
Mo
...
Zo
So

2284Z18

Omschrijving
Met deze instelling legt u de
schakeltijden van het
tijdschakelprogramma vast die gelden
per dag van de week of voor de hele .
week.
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Tip
Geef eerst voor de hele week de
schakeltijden in die voor de meeste
dagen gelden, en wijzig vervolgens de
andere dagen afzonderlijk.
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Selectie weekdag
De schakeltijden van lijn 11…16 (voor HK 1) of 21…26 (voor HK 2)
of 31…36 (voor BW) gelden enkel voor de hier geselecteerde weekdag.

2284Z19

Voorbeeld van een tijdschakelprogramma van een week voor
verwarmingskring 1:
Mo
Ma
Di
Di

Mi
Wo
Do
Do
Fr
Vr
Sa
Za
So
Zo
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24 h

19

Instellingen eindgebruiker
Schakeltijden
Instelling vakantie
Schakeltijden
Omschrijving
Met deze instelling worden de
schakeltijden voor de interieurverwarming en de productie
van tapwater vastgelegd. Op het
gekozen ogenblik worden de
instelwaarden voor temperatuur van
beide verwarmingskringen of de
tapwaterfases omgeschakeld.

Effect
Het programma schakelt op het
gekozen ogenblik om op de
gevraagde functies:
--:-Schakelpunt niet-actief

Lijnen 11…16 voor HK 1 / 21…26 voor HK 2 / 31…36 voor BW
1. Selecteer met de lijntoetsen lijnen 11…16 (voor HK 1) of 21…26
(voor HK 2) of 31…36 (voor BW).
2.

Stel met de plus-/mintoetsen op elke lijn de schakeltijd in.
Opties

Eenheid

Standaard

- -:- - / 24:00

Uur : Min

Zie standaard-tijdschakelprogramma

Belangrijk
Selecteer eerst de weekdag waarvoor
u de schakeltijden wil instellen!
(bedienlijn 10 of 20 of 30)

Belangrijke informatie
De geselecteerde gegevens worden
vervolgens door het
interieurbedieningssysteem op de
juiste volgorde gecontroleerd en
geordend.

00:00...24:00
Op het gekozen ogenblik wordt
omgeschakeld op de gevraagde
functie.

Instelling vakantie
Omschrijving
Het activiteitsniveau voor de
verwarmingskring kan tijdens de
vakantieperiode verlaagd worden.
Hier worden begin en einde van de
vakantie ingesteld. Deze functie is
enkel actief in de automatische modus
en geldt tegelijk voor beide
verwarmingskringen.

Effect
Na het begin van de vakantie
wordt het verwarmingsniveau
overeenkomstig de ingestelde
parameters op instellijn 42
verlaagd tot op het niveau
"Gereduceerd" of "Antivries".
De productie van sanitair warm
water wordt tijdens de vakantie
geblokkeerd.
Na het einde van de vakantie
gelden opnieuw de huidige
instellingen van de afstandsbediening
De data voor begin en einde van
de vakantie worden na het einde
automatisch gewist.

20

Lijnen 40, 41
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 40 voor het begin of lijn 41 voor het einde
van de vakantie.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen het begin en einde van de vakantie in.
Eerst wordt de datum van vandaag door de interne klok voorgesteld.

Lijn

Opties

Eenheid

Standaard

40
41

1 jan…31 dec.
1 jan…31 dec.

dag.maand
dag.maand

- - : - - (niet-actief)
- - : - - (niet-actief)

Belangrijke informatie
Het einde van de vakantie kan enkel
worden gewijzigd indien op de lijn voor
het begin van de vakantie een waarde
werd ingegeven.

Wissen
Een ingegeven vakantieperiode wordt
als volgt gewist of afgebroken:
selecteer lijn 40 of 41 en houd de toets
+/- 3 s ingedrukt.

Instellingen eindgebruiker
Activiteitsniveau verwarmingskring tijdens vakantie
Standaard-tijdschakelprogramma's
Activiteitsniveau
verwarmingskring tijdens vakantie
Omschrijving
Tijdens de vakantie kan men het
activiteitsniveau van de
verwarmingskring verlagen.
Afhankelijk van de plaats en de noden
kan gekozen worden tussen
gereduceerde activiteit en
antivriesactiviteit.

Lijn 42
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 42.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen het activiteitsniveau van de verwarmingskring in.
Opties

Eenheid

Standaard

Vriesstand, gereduceerd

-

Vriesstand

Effect
Tijdens de vakantie wordt de
gereduceerde instelwaarde van de
ruimtetemperatuur (TRRw) op
gereduceerd en de
antivriesinstelwaarde van de
ruimtetemperatuur (TRF) op
antivriesfunctie gezet.

Standaard-tijdschakelprogramma's
Omschrijving
In het standaard-tijdschakelprogramma
worden de tijdsinstellingen van alle
tijdschakelprogramma's teruggezet.
Daarom worden af-fabriek op het
interieurbedieningssysteem onwisbare
standaardwaarden ingegeven.

Effecten
De tijdsinstellingen voor de
tijdschakelprogramma's worden met
standaardwaarden overschreven. Dit
geldt voor de instellingen:
Schakeltijden voor tijdschakelprogramma verwarmingscyclus
1 en 2 11…16 of 21…26
Schakeltijden voor tijdschakelprogramma tapwater 31…36

Lijn 45
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 45.
2.

Houd de plus- en mintoets tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt.
Van zodra Ja verschijnt, dan is het standaard-tijdprogramma geactiveerd.

Opgelet:

Opties

Eenheid

Neen / Ja

-

De eigen instellingen gaan daarbij verloren!

Standaardwaarden
Schakelpunt

Instellijn

Standaard

Cyclus 1 of 2

Tapwater

Inschakeltijd fase 1
Uitschakeltijd fase 1

11 of 21
12 of 22

31
32

06:00
22:00

Inschakeltijd fase 2
Uitschakeltijd fase 2

13 of 23
14 of 24

33
34

- -:- - -:- -

Inschakeltijd fase 3
Uitschakeltijd fase 3

15 of 25
16 of 26

35
36

- -:- - -:- -

- - : - - = niet-actief
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Instellingen eindgebruiker

Omschakeltemperatuur zomer/winter
Omschakeltemperatuur
zomer/winter
Omschrijving
De omschakeltemperatuur zomer/
winter is het criterium voor de
automatische omschakeling van de
verwarmingsinstallatie tussen zomer-/
winteractiviteit. Dit is nuttig omdat:
-

de apparatuur het hele jaar
onafgebroken kan lopen
bij korte ogenblikken van koude de
installatie niet extra verwarmt
extra energie wordt bespaard

Effect
Door de ingegeven waarde te wijzigen
verkorten of verlangen de
bijbehorende jaarfases. De
omschakeling beïnvloedt uitsluitend de
interieurverwarming.
Na het ingeven van optie:

Lijn 46
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 46.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen de omschakeltemperatuur zomer/winter in.

Opties

Eenheid

Standaard

8...30.0

°C

20

Omschakeling
Om de omschakeling te bepalen wordt de ingestelde omschakeltemperatuur
zo/wi (± een vaste schakeltijd) vergeleken met de berekende
buitentemperatuur.
Verwarming UIT (overgang winter-zomer)

TAged > zowi + 1°C

Verwarming AAN (overgang zomer-winter)

TAged < zowi – 1°C

Belangrijke informatie
De functie werkt enkel in de automatische modus Auto .
Tijdens de zomeractiviteit verschijnt op 4 Eco op de infolijn.

Verhogen:
Vroegere omschakeling op
winteractiviteit
Latere omschakeling op zomeractiviteit
Verlagen:
Latere omschakeling op winteractiviteit
Vroegere omschakeling op
zomeractiviteit

T
TAged

°C
20
19
18

SoWi +1 °C

17

SoWi

16

SoWi -1 °C

2379D06

H
ON
OFF
0

5

10

Omschakeling tussen zomer- en winteractiviteit
TAged
SoWi
T
t
H
22

Berekende buitentemperatuur
Omschakeltemperatuur zo/wi
Temperatuur
Tijd in dagen
Verwarming

15
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Instellingen eindgebruiker
Taal
Foutmelding
Taal
Omschrijving
De informatie kan in verschillende
talen worden weergegeven.

Lijn 47
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 47.
2.

Andere talen kunnen ook worden
geïnstalleerd indien men over de
vereiste software beschikt.
Deze talen kunnen worden
geselecteerd door verder op de
plus-mintoetsen te drukken.

Selecteer de taal met de plus-/mintoetsen.
Opties

Standaard

Duits, Engels, Nederlands, Frans

Duits

Foutmelding

Effect
Wanneer een foutmelding verschijnt,
licht het symbool voor fout-/
onderhoudsmelding op. Wanneer men
op de infotoets drukt, verschijnt een
verklaring van de foutmelding. Daarbij
wordt automatisch de fout met de
hoogste prioriteit

(ergste fout) weergegeven. Indien op
hetzelfde ogenblik andere fouten
optreden, dan wordt de volgende fout
met hoogste prioriteit weergegeven
wanneer de eerste fout hersteld is.

Eigen weergaven
Wanneer de fout in de eigen
apparatuur of in het
bedieningssysteem optreedt, dan
verschijnt een foutcode met
bijbehorende omschrijving.

Infolijn 2 of lijn 50
Selecteer met de infotoets infolijn
2 of met de lijntoetsen lijn 50.

Voorbeeld van een eigen foutmelding

Vreemde weergaven
Wanneer de fout in de eigen apparatuur
of in het bedieningssysteem optreedt,
dan verschijnt een foutcode met
bijbehorende omschrijving.

Foutcode Weergave QAA 73 Verklaring
Geen fout
Buitenvoeler
Ruimtevoeler
Tijdskoppelaar
W-druk te laag
TempKetel
StorBrander
Opentherm
BMU
Vergrendeling
L-drukreg

Voorbeeld van een vreemde foutmelding
2284z26

Lijst met foucodes

0
10
60
100
118
124
131
142
150
153
162

2284z25

Omschrijving
De afstandsbediening meldt fouten die
in de apparatuur zelf of in het systeem
kunnen optreden. De fouten kunnen
niet ongedaan worden gemaakt. De
foutmeldingen worden pas gewist
wanneer de oorzaak werd verwijderd.

Geen fout
Fout buitenluchtsensor (weersomstandigheden)
Fout binnenluchtsensor
Geen geldig extern tijdstip (jaarklok)
Waterdruk de laag
Alarm temperatuur ketel (te hoog)
Storing in brander
Fout in aangekoppeld toestel aan LPB
Algemene fout bedieningssysteem
Bedieningssysteem vergrendeld
Fout luchtdrukregelaar

Andere foutmeldingen
Bij sommige bedieningssystemen geeft
de afstandsbediening andere
foutcodes met bijbehorende
omschrijving weer.

Informatie daarover vindt men in de
handleidingen bij de gebruikte
bedieningssystemen terug
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Onderhoudsmelding
Onderhoudsmelding
Omschrijving
Het interieurbedieningssysteem geeft
onderhoudsmeldingen weer. Deze
worden door het bedieningssysteem
voor de verwarmingsketel
gegenereerd en via de
OpenTherm-bus doorgestuurd. De
onderhoudsmeldingen worden pas
gewist wanneer de oorzaak werd
verwijderd.
Infolijn 3
Selecteer met de infotoets infolijn 3

Effect
Wanneer een onderhoudsmelding
verschijnt, licht het symbool voor
fout-/onderhoudsmelding op. Wanneer
men op de infotoets drukt, verschijnt
een verklaring van de
onderhoudsmelding.

Onderhoudsteksten
Weergave QAA73

Verklaring

Geen

Geen onderhoud vereist

Ketel

Onderhoud ketel of brander vereist

Veger

Vegerfunctie is actief

Bedienstop

Functie bedieningsstop is actief

Inst Vo Kl

Instelling Vo kleine last is actief

Inst Vo Gl

Instelling Vo grote last is actief

Para-Modus

Apparaat in parametreermodus

BMU

Onderhoud van andere bedieningssysteem vereist
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Instellingen verwarmingstechnicus
Huidige instelwaarden ruimtetemperatuur
Berekende buitentemperatuur
Huidige Instelwaarden
binnenluchttemperatuur
Omschrijving
Afhankelijk van de modus wordt ervoor
gezorgd dat de ruimtetemperatuur
de nominale instelwaarde (TRN), de
gereduceerde instelwaarde (TRRw) of
de antivriesinstelwaarde (TRF)
aanhoudt. Deze parameters geven de
huidige instelwaarden van de
verwarmingscycli 1 en 2 aan.

Lijnen 51, 52
Selecteer met de lijntoetsen
lijn 51 (HK1) of 52 (HK2).
Lijn

Opties

Eenheid

Instelwaarde

51
52

4...35.0
4...35.0

°C
°C

HK 1
HK 2

Berekende buitentemperatuur
Omschrijving
De berekende buitentemperatuur is de
gesimuleerde ruimtetemperatuur voor
een fictief gebouw dat niet over een
eigen warmtebron beschikt maar
waarin de temperatuur uitsluitend door
de buitentemperatuur beïnvloed wordt.
Daarbij wordt rekening gehouden met
de warmteopslagcapaciteit van het
gebouw. De berekende
buitentemperatuur wordt gevormd
door het afstandsbediening.
De temperatuur wordt voortdurend op
basis van de waarden voor de
buitentemperatuur berekend.

Lijn 53
Wanneer men op de bedieningslijn
53 gaat staan, verschijnt de huidige
werkelijke waarde [°C] van de
berekende buitentemperatuur.
Deze kan niet rechtstreeks worden
ingesteld.
De waarde van de berekende
buitentemperatuur is niet
beïnvloedbaar.

Terugzetten
De berekende buitentemperatuur
kan echter worden teruggezet naar het
niveau van de huidige buitentemperatuur:
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 53.
2. Houd de plus- en mintoets
tegelijkertijd gedurende 3 seconden
ingedrukt. Van zodra de weergave
niet meer oplicht, is de berekende
buitentemperatuur teruggezet
naar het niveau van de huidige
buitentemperatuur.
Berekende buitentemperatuur

TAakt

TA
°C
17
16
TAged

15

Eenheid

-50...50

°C

14
2371D11

Opties

Effect
De berekende buitentemperatuur
heeft enkel een rechtstreeks effect op
de omschakeling zomer/winter. De
berekende buitentemperatuur
beïnvloedt via de gemengde
buitentemperatuur ook
onrechtstreeks de aanvoertemperatuurregeling.

13

18:00

06:00

18:00

06:00

18:00

h

TAakt Huidige buitentemperatuur
TAged Berekende buitentemperatuur
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Instellingen verwarmingstechnicus

Gemengde buitentemperatuur
Gemengde buitentemperatuur
Omschrijving
De gemengde buitentemperatuur
is een combinatie van de huidige
buitentemperatuur en de door het
afstandsbediening "berekende
buitentemperatuur".
Het resultaat dient als basis om de
aanvoertemperatuur te regelen.

Lijn 54
Wanneer men op de bedieningslijn
54 gaat staan, verschijnt de huidige
werkelijke waarde [°C] van de
gemengde buitentemperatuur.
Deze kan niet rechtstreeks worden
ingesteld.

Effect
De gemengde buitentemperatuur
dient als basis om de aanvoertemperatuur te regelen. Die past zich
zo aan de gegeven
weersomstandigheden aan.
Daarnaast beïnvloedt zij de
automatische dagverwarmingsbegrenzing die de verwarming moet
uitschakelen.

Opties

Eenheid

-50...50

°C

Gemengde buitentemperatuur

TAakt

TA
°C
17

TAgem1
TAgem0

16
TAged

15

2371D12

14
13

18:00

TAakt
TAged
TAgem1
TAgem0
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06:00

18:00

06:00

18:00

Huidige buitentemperatuur
Berekende buitentemperatuur
Gemengde buitentemperatuur voor lichtere constructies
Gemengde buitentemperatuur voor zwaardere constructies

t

Instellingen verwarmingstechnicus

Weergave parameters
Werkelijke waarde
tapwatertemperatuur
Omschrijving
De huidige tapwatertemperatuur
van de 2e tapwatertemperatuursensor
wordt weergegeven.

Lijn 55
Selecteer met de lijntoets lijn 55.

Opties

Eenheid

0...127

°C

Opties

Eenheid

0...16

l/min

Opties

Eenheid

-40...127

°C

Opties

Eenheid

-40...500

°C

Opties

Eenheid

-40...250

°C

Opties

Eenheid

-40...127

°C

Opties

Eenheid

-40...127

°C

Opties

Eenheid

-40...127

°C

Doorstroomhoeveelheid BW
Omschrijving
De huidige waterdoorstroom
hoeveelheid [l/min] doorheen de
tapwatercyclus wordt weergegeven.

Lijn 56
Selecteer met de lijntoets lijn 56.

Werkelijke waarde retourtemperatuur
Omschrijving
De huidige retourtemperatuur wordt
weergegeven.

Lijn 57
Selecteer met de lijntoets lijn 57.

Werkelijke waarde rookgastemperatuur
Omschrijving
De huidige rookgastemperatuur wordt
weergegeven.

Lijn 58
Selecteer met de lijntoets lijn 58.

Werkelijke waarde
zonnecollectortemperatuur
Omschrijving
De huidige zonnecollectortemperatuur
wordt weergegeven.

Lijn 59
Selecteer met de lijntoets lijn 59.

Werkelijke waarde
zonneopslagtemperatuur
Omschrijving
De huidige zonneopslagtemperatuur
wordt weergegeven.

Lijn 61
Selecteer met de lijntoets lijn 61.

Ingestelde waarde
aanvoertemperatuur HK 1
Omschrijving
De huidige ingestelde aanvoertemperatuur, berekend op basis van het
diagram van verwarmingskarakteristieken, van verwarmingskring 1 wordt weergegeven.

Lijn 63
Selecteer met de lijntoets lijn 63.

Ingestelde waarde
aanvoertemperatuur HK 2
Omschrijving
De huidige ingestelde aanvoertemperatuur, berekend op basis van
het diagram van verwarmingskarakteristieken, van verwarmingskring 2 wordt weergegeven.

Lijn 64
Selecteer met de lijntoets lijn 64.
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Instellingen verwarmingstechnicus
OpenTherm-modus
Helling verwarmingscurve
OpenTherm-modus
Omschrijving
Het OpenTherm-protocol verzorgt de
communicatie tussen QAA 73 en het
bedieningssysteem. Daarbij maakt
OpenTherm een onderscheidt tussen
de twee modi Plus en Lite:
-

-

In OpenTherm Plus kunnen
verschillende gestandaardiseerde
objecten via de bus door QAA 73
gelezen of geschreven worden.

Effect
Onmiddellijk na het aansluiten van
OpenTherm onderzoekt QAA73 of het
bedieningssysteem het OpenTherm
Plus- of OpenTherm Lite-protocol
ondersteunt.
Wanneer men op de bedieningslijn gaat
staan, verschijnt automatisch het
momenteel gebruikte protocol:
Lite Protocol OpenTherm Lite wordt
gebruikt.
Plus Protocol OpenTherm Plus wordt
gebruikt.

In OpenTherm Lite verstuurt
QAA 73 enkel een signaal naar
het bedieningssysteem voor de
regeling van de verwarmingsprestatie. In geval van storingen
brengt het bedieningssysteem
QAA 73 op de hoogte van de fout
Boiler Lock-Out Fault.

Lijn 62
Selecteer met de lijntoets lijn 62.

Helling verwarmingscurve

Opties

Eenheid

Lite, Plus

-

Omschrijving
Aan de hand van de ingestelde verwarmingscurve vormt de afstandsbediening de instelwaarde voor de
aanvoertemperatuur.
Wanneer de buitentemperatuur
schommelt, blijft de ruimtetemperatuur
zodoende constant.

Effect
Wanneer de waarde wijzigt, neemt de
helling van de verwarmingscurve
toe of af. Dit heeft volgende effecten:
Verhogen:
De aanvoertemperatuur stijgt meer
indien de buitentemperatuur daalt.

2.5 ... 40.0
De afstandsbediening levert een
weersafhankelijke aanvoertemperatuur
voor de desbetreffende verwarmingskring.

Lijn 70 voor HK 1
Lijn 80 voor HK2
1. Selecteer met de lijntoets lijn 70
(voor HK1) of 80 (voor HK2).
2. Stel met de plus-/mintoetsen de
helling of --.- in.

Verlagen:
De aanvoertemperatuur stijgt minder
wanneer de buitentemperatuur daalt.

––.–
De desbetreffende verwarmingskring
is gedeactiveerd.

Lijn

Opties

Eenheid

Instelwaarde

70

- -.- / 2.5...40.5

Stappen

15.0

80

- -.- / 2.5...40.5

Stappen

8,0

Diagram verwarmingscurve
TV
40

°C

30

35

27,5

25

22,5
20

100
17,5
90
15
80
12,5
70
10

60

7,5

50
40

5

30

2,5

20

10

0

TV Aanvoertemperatuur
TA Gemengde buitentemperatuur
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-10

-20

-30

°C

TA

2000D07

Belangrijke informatie
HK 1 kan enkel gedeactiveerd
worden wanneer HK 2 ook
gedeactiveerd of niet voorhanden
is.
Lijn 80 verschijnt enkel wanneer
een 2e verwarmingskring voorhanden is en door het
bedieningssysteem ondersteund
wordt.

Bij volgende instellingen gebeurt dit:

Instellingen verwarmingstechnicus
Maximale begrenzing aanvoertemperatuur
HK 1 en HK 2
Maximale begrenzing
aanvoertemperatuur HK 1 en HK 2
Lijnen
72 voor HK 1
82 voor HK2
1.
2.

Effect
Door deze instellingen stijgt de
aanvoertemperatuur niet boven de
ingestelde waarden.

Belangrijk
De maximale begrenzing geldt niet als
veiligheidsfunctie, zoals bijvoorbeeld
vereist is bij vloerverwarming.

Selecteer met de lijntoetsen lijn 72 of 82.
Geef met de plus-/mintoetsen de gewenste grenswaarden voor de
aanvoertemperatuur in.
Lijn

Opties

Eenheid

Instelwaarde

72
82

8...TKmax
8...TKmax

°C
°C

80
50

TKmax Maximale temperatuur in de ketel

72/82

TV

2284Z21

Omschrijving
De maximale begrenzing begrenst de
instelwaarde van de aanvoertemperatuur en verhindert te hoge
aanvoertemperaturen.

max
TVw
akt
71/81
min
0

TVw
72
82

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 °C

Huidige instelwaarde aanvoertemperatuur
Maximale begrenzing aanvoertemperatuur HK 1
Maximale begrenzing aanvoertemperatuur HK 2
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Instellingen verwarmingstechnicus
Parallelle verschuiving verwarmingscurve
HK 1 en HK 2
Parallelle verschuiving verwarmingscurve HK 1/HK 2
Omschrijving
Veroorzaakt een parallelle verschuiving
van de verwarmingscurve om de
instelwaarde en werkelijke waarde van
de ruimtetemperatuur beter overeen te
laten stemmen.

Lijnen 73, 83
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 73 of 83.
2. Stel met de plus-/mintoetsen de parallelle verschuiving in.

Lijn

HK

Opties

Eenheid

Instelwaarde

73
83

1
2

-4.5...+4.5
-4.5...+4.5

°C
°C

0.0
0.0

Effect
Door de ingegeven waarde te wijzigen
nemen alle instelwaarden van de
ruimtetemperatuur evenredig toe of af.
Daardoor kunnen de instelwaarden
van de ruimtetemperatuur worden
aangepast aan de werkelijke
ruimtetemperaturen.

TV

Voorbeeld
Wanneer de afstandsbediening met
een nominale instelwaarde voor de
ruimtetemperatuur van 20°C
voortdurend een ruimtetemperatuur
van 22°C creëert (onafhankelijk van
de huidige buitentemperatuur) dan
wordt de verwarmingscurve met 2°C
parallel naar onder verschoven.

°C
100

90

80

70

60

50

30

2406D02

40

Parallelle verschuiving
Elke verandering van de instelwaarde,
door een wijziging van de ingestelde
waarde of het activiteitsniveau, gaat
gepaard met een parallelle verschuiving
van de verwarmingskarakteristiek.

30

20

10

0

10
0
0

TV
TA
TRw
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-10

10

TRw

Aanvoertemperatuur
Gemengde buitentemperatuur
Instelwaarde ruimtetemperatuur

-20

-30

°C
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Instellingen verwarmingstechnicus
Bouwwijze gebouw
Invloed ruimtetemperatuur
Bouwwijze gebouw
Omschrijving
Maakt dat de regelsnelheid zich kan
aanpassen aan de dynamiek van het
gebouw.

Effect
De opslagcapaciteit van een gebouw
(bouwwijze ervan) bepaalt of de
ruimtetemperatuur snel of minder
snel wordt beïnvloed door een
schommelende buitentemperatuur.
Door bovengenoemde instelling wordt
de vorming van de gemengde
buitentemperatuur aangepast aan de
bouwwijze van het gebouw. Lees
daarvoor ook "Gemengde buitentemperatuur".

Lijn 74
1.
2.

Selecteer met de lijntoetsen lijn 74.
Kies met de plus-/mintoetsen de bouwwijze van het gebouw.
Opties

Eenheid

Standaard

Zwaar, Licht

-

Licht
Bouwwijze
Zware bouwwijze:
Gebouw met dikke muren of
muren met buitenisolatie.

Bij het kiezen van optie:
Zwaar Zware bouwwijze:
De binnentemperatuur
reageert langzamer op
schommelingen van de
buitentemperatuur.
Licht

-

Lichte bouwwijze:
Gebouw met dunne muren

Lichte bouwwijze:
De ruimtetemperatuur
reageert sneller op
schommelingen van de
buitentemperatuur .

Invloed ruimtetemperatuur
Omschrijving
Aangezien feedback over de
ruimtetemperatuur wordt gegeven, kan
deze constanter worden behouden.
Indien nodig kan de temperatuur dan
ook snel worden opgedreven/naar
beneden gehaald.
De parameter bepaalt de invloed van
de ruimtetemperatuur op de bediening
van de verwarmingskringen.
Met de afwijking van de ruimtetemperatuur wordt het
temperatuurverschil aangegeven
tussen de werkelijke waarde en de
ingestelde waarde van de binnenluchttemperatuur.

Lijn 75
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 75.
2. Kies met de plus-/mintoetsen de invloed van de binnenluchttemperatuur.

Effect
Door deze instelling wordt de invloed
van de ruimtetemperatuur op de
gewenste verwarmingskringen
geactiveerd.

Op HK 1
De ruimtetemperatuur heeft
invloed op verwarmingskring 1.
De gemeten ruimtetemperatuur
"werkt in" op de temperatuurregeling
van verwarmingskring 1
(OT-modus Lite).

Opties

Eenheid

Standaard

Geen, Op HK 1, Op HK 2
Op HK 1 + HK 2

-

Geen

Bij het kiezen van optie:
Geen
De ruimtetemperatuur heeft geen
invloed. De gemeten ruimtetemperatuur"werkt niet in" op de
temperatuurregeling.

Op HK 2
De ruimtetemperatuur heeft
invloed op verwarmingskring 2.
De gemeten ruimtetemperatuur
"werkt in" op de temperatuurregeling
van verwarmingskring 2.
Op HK 1 + HK 2
De ruimtetemperatuur heeft
invloed op verwarmingskring 1 en 2.
De gemeten ruimtetemperatuur
"werkt in" op de temperatuurregeling
van beide verwarmingskringen.
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Invloed ruimtetemperatuur
Interieur-schakeldifferentie
Invloed binnenluchttemperatuur
Bij de temperatuurregeling wordt
rekening gehouden met afwijkingen
van de ruimtetemperatuur
tegenover de instelwaarde. Wanneer
de regelvariant "Weersgedrag met
invloed ruimtetemperatuur"
wordt gebruikt, moeten volgende
voorwaarden vervuld zijn:

-

Er moet een buitensensor op
het bedieningssysteem
aangesloten zijn.

-

De invloed binnenluchttemperatuur moet op de
desbetreffende verwarmingscycli aangesloten zijn.

-

In de referentieruimte mogen
zich geen bediende radiatorkranen bevinden. In het geval
van thermostaatradiatorkranen
moeten deze volledig worden
opengedraaid.

Interieur-schakeldifferentie
Omschrijving
Deze dient als begrenzing van de
ruimtetemperatuur.
Deze functie wordt het best in
circulatiepompen geactiveerd en
verhindert dat de ruimtes te veel
opwarmen.

Effect
De schakeldifferentie voor de
2-puntsregeling wordt gewijzigd.
Bij het kiezen van optie:
––.–
Schakeldifferentie is niet-actief
De pomp blijft steeds werken.
Verlagen:
Schakeldifferentie wordt kleiner
Pompen schakelen vaker aan
en uit (gefaseerde werking)
De ruimtetemperatuur heeft
minder extreme uitersten
(schommelt minder)

Lijn 76
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 76.
2. Geef met de plus-/mintoetsen de interieur-schakeldifferentie in.
Opties

Eenheid

Standaard

- -.0.5...4.0

°C

0.5

Ruimtetemperatuurregeling
In circulatiepompen wordt de
warmtetoevoer geregeld door de pomp
aan en uit te zetten. Dit gebeurt via
een 2-puntsregeling aan de hand van
de interieur-schakeldifferentie.
Verloop

°C
TRx
TRw+SDR
TRw

ON

P
OFF

Schakeldifferentie
Pomp AAN
Pomp UIT

TRx =
TRx =
76

P
ON

OFF

w
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TRw
TRw + SDR

2284Z20

Belangrijke informatie
De warmtecycluspompen worden niet
rechtstreeks door QAA 73 maar door
het bedieningssysteem van de
verwarmingsketel bestuurd.
Daarom zorgt niet enkel QAA 73 voor
de goede werking van deze functie.

2371D02

t

Verhogen:
Schakeldifferentie wordt groter
Pompen schakelen minder vaak
aan en uit (gefaseerde werking
beperkt)
De ruimtetemperatuur heeft
extremere uitersten (schommelt
meer)

Legende
TRx
Werkelijke waarde
ruimtetemperatuur
TRw
Ingestelde waarde
ruimtetemperatuur
SDR
Schakeldifferentie-binnenlucht
ON
Inschakelpunt
OFF
Uitschakelpunt
t
Tijd
P
Pomp

TRx [°C ]

Legende
TRx
Werkelijke waarde
ruimtetemperatuur
TRw
Ingestelde waarde
ruimtetemperatuur
SDR
Schakeldifferentie-binnenlucht
P
Pomp (ON/OFF)
w
Instelwaarde
Inschakelpunt
Uitschakelpunt

Instellingen verwarmingstechnicus

Adaptatie verwarmingscurven
Adaptatie verwarmingscurven
Omschrijving
De adaptatie gebruikt informatie van
de verwarmingsomstandigheden en
past de regeling periodiek aan de
verwarmingskring aan.
De verwarmingscurve past zich
automatisch aan, deze moet niet
manueel worden ingesteld.

Lijn 77
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 77.
2. Kies met de plus-/mintoetsen de soort adaptatie van de
verwarmingskarakteristieken.

Effect
Door de instelling wordt de
automatische adaptatie van de
verwarmingscurve aan- of
uitgeschakeld.

Adaptatie
Door de adaptatie wordt de
verwarmingscurve automatisch
aangepast aan het gebouw en de
vereisten. Bij de adaptatie wordt
rekening gehouden met afwijkingen
van de ruimtetemperatuur, het gedrag
van de ruimtetemperatuur en de
adaptatiegevoeligheid.

Bij het kiezen van optie:
Niet-actief:
Geen adaptatie:
De verwarmingscurve
blijft ongewijzigd.
Actief:
Automatische adaptatie:
De verwarmingscurve wordt
automatisch aangepast wanneer
op het activiteitsniveau
"Nominale instelwaarde ruimtetemperatuur" verwarmd wordt.
Belangrijke informatie
De adaptatie werkt enkel indien de
invloed van de ruimtetemperatuur
op lijn 75 is ingesteld.

Opties

Eenheid

Standaard

Niet-actief, Actief

-

Niet-actief

Belangrijke informatie
Voor een optimale adaptatie mogen
volgende situaties zich – met name na
de indienststelling – zo weinig
mogelijk voordoen, aangezien anders
de berekening van de adaptatie
gedeeltelijk moet worden overgedaan:
Manuele correctie van de
verwarmingscurve
Spanningsonderbreking
Wijziging van de instelwaarde
voor de ruimtetemperatuur

Proces
Om middernacht wordt telkens de
standaardafwijking van de ruimtetemperatuur van de voorbije dag
weggewerkt. Hierdoor wordt de
verwarmingscurve automatisch
gecorrigeerd.
-

Enkelvoudige adaptatie (zone 3)
Bij een berekende buitentemperatuur van minder dan 4°C
wordt enkel de inclinatie van de
verwarmingscurve aangepast.
In deze temperatuurszone wordt
de correctie gewogen met
factor f2 en een adaptatiegevoeligheid 2.

-

Gecombineerde adaptatie
(zone 2)
Bij een berekende buitentemperatuur tussen 4…12°C
wordt gedeeltelijk de helling en
gedeeltelijk de parallelle
verschuiving aangepast. In deze
temperatuurszone wordt de
correctie van de parallelle
verschuiving gewogen met
factor f1 en een adaptatiegevoeligheid 1.
In deze temperatuurszone wordt
de correctie van de inclinatie
gewogen met factor f2 en een
adaptatiegevoeligheid 2.

-

Geen adaptatie (zone 1)
Bij een berekende buitentemperatuur van meer dan 12°C
wordt de verwarmingscurve niet
aangepast.

Diagram
Voorbeeld bij een nominale instelwaarde van de ruimtetemperatuur van 20°C.

f
1

f2
0,5

2371D07

f1

0
20

12

4

ZAF1

f
f1
f2

Factor
Factor parallelle verschuiving
Factor voor inclinatie

-4

-12

TAged

ZAF2

TAged Berekende
buitentemperatuur
ZAF1 Adaptatiegevoeligheid 1
ZAF2 Adaptatiegevoeligheid 2
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Optimalisering inschakeltijd
Optimalisering uitschakeltijd
Maximale vervroegingstijd voor
optimalisering inschakeltijd
Omschrijving
De maximale vervroegingstijd is een
begrenzingsfunctie die het
inschakelmoment vooraan begrenst.
Deze begrenzing werkt enkel in het
geval van invloed van de
ruimtetemperatuur.

Lijn 78
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 78.
2. Kies met de plus-/mintoetsen de vervroegingstijd.

Effect
0
Optimalisering inschakeltijd
uitgeschakeld

Optimalisering inschakeltijd
De maximale vervroegingstijd voor de
optimalisering van de inschakeltijd kan
tussen 0 en 360 seconden liggen.
Indien de waarde 0 is, is de
optimalisering uitgeschakeld.
Wanneer de verwarming niet wordt
gebruikt, wordt deze op gereduceerd
niveau bediend. Tegen het einde van
de daling schakelt de optimalisering
de bediening om op nominaal niveau.
Het omschakelmoment wordt door de
optimalisering berekend zodat de
ruimtetemperatuur bij de begin
van de gebruiksperiode gelijk is aan
de nominale instelwaarde.

10...360
Optimalisering inschakeltijd
ingeschakeld

Belangrijke informatie
De inschakeltijd werkt enkel in het
geval van invloed van de
ruimtetemperatuur volgens lijn 75.

Opties

Eenheid

Standaard

0...360

min

0

Het inschakelmoment van de
verwarming (omschakeling op
nominaal niveau) wordt gekozen zodat
overeenkomstig het verwarmingsprogramma de gewenste instelwaarde
voor de ruimtetemperatuur van
0,25 K bij het begin van de gebruiksperiode bereikt wordt.

Belangrijke informatie
De optimalisering van de inschakeltijd
geldt enkel voor de 1e gebruiksfase
van een dag.

Maximale vervroegingstijd voor
optimalisering inschakeltijd
Omschrijving
De maximale vervroegingstijd is een
begrenzingsfunctie die het
uitschakelmoment vooraan begrenst.
Deze begrenzing werkt enkel in het
geval van invloed van de
ruimtetemperatuur.

Lijn 79
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 79.
2. Kies met de plus-/mintoetsen de bouwwijze van het gebouw.

Effect
0
Optimalisering uitschakeltijd
uitgeschakeld

Optimalisering uitschakeltijd
De maximale vervroegingstijd voor de
optimalisering van de uitschakeltijd kan
tussen 0 en 360 seconden liggen.
Indien de waarde 0 is, is de
optimalisering uitgeschakeld.
Wanneer de verwarming wordt
gebruikt, wordt deze op nominaal
niveau bediend. Tegen het einde van
de gebruiksperiode wordt de bediening
omgeschakeld op gereduceerd niveau.
Het omschakelmoment wordt door de
optimalisering berekend zodat de
ruimtetemperatuur aan het einde
van de gebruiksperiode 0,25 K onder
de nominale instelwaarde ligt (vroege
uitschakeling).

10...360
Optimalisering uitschakeltijd
ingeschakeld

Belangrijke informatie
De uitschakeltijd werkt enkel in het
geval van invloed van de
ruimtetemperatuur volgens lijn 75.
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Opties

Eenheid

Standaard

0...360

min

0
Belangrijke informatie
De optimalisering van de uitschakeltijd
geldt enkel voor de laatste gebruiksfase van een dag.

Instellingen verwarmingstechnicus
Temperatuur tapwater
Gereduceerde instelwaarde (TBWR)
Temperatuur tapwater
Gereduceerde instelwaarde (TBWR)
Omschrijving
Reduceert de tapwatertemperatuur
tijdens de dalperiodes.
De in het afstandsbediening
geïntegreerde schakelklok schakelt
automatisch om tussen de ingestelde
piek- en dalperiodes om.
De temperatuur van het tapwater
is enkel hoog wanneer dit ook nodig is.
Op die manier wordt, omdat de
temperatuur de rest van de tijd lager
ligt, energie bespaard.

Lijn 90
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 90.
2. Stel met de plus-/mintoetsen de gereduceerde instelwaarde van de
tapwatertemperatuur in.
Opties

Eenheid

Standaard

8...TBWw

°C

40

TBWw Nominale instelwaarde van de tapwatertemperatuur

Effect
De instelwaarde van de temperatuur
wijzigt tijdens de gereduceerde
activiteit van het tapwater.

Instelwaarden van het tapwater
Het gebruikswater heeft twee
afzonderlijke instelwaarden:

Nominale instelwaarde van de
tapwatertemperatuur:
wekt de gewenste temperatuur
van het tapwater tijdens
piekperiodes op.

7
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2284Z23
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7 Nominale instelwaarde van de tapwatertemperatuur
90 Gereduceerde instelwaarde van de tapwatertemperatuur (TBWR)

Gereduceerde instelwaarde van
de tapwatertemperatuur:
wekt de gewenste temperatuur
van het tapwater tijdens
dalperiodes op.
Op lijn 91 kan worden ingesteld
wanneer de verwarming de
instelwaarden van het tapwater
moet bereiken.
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Activeren productie sanitair warm water
Legionellafunctie
Activeren productie sanitair warm
water
Omschrijving
Hierdoor moet de productie sanitair
warm water op de nominale
instelwaarde gedurende een
beperktere periode geactiveerd
worden. Op die manier kan de
productie sanitair warm water op
nominale instelwaarde op wens van
de gebruiker geactiveerd worden.

Effect
Deze instelling legt een tijdskader vast
wanneer een productie sanitair warm
water op nominale instelwaarde wordt
geactiveerd. Buiten deze periode wordt
het tapwater enkel tot op de
gereduceerde instelwaarde verwarmd.
De enige uitzondering is de functie
"Tapwater-push" (functie zonder
instelling). Het tapwater wordt op
nominale instelwaarde geactiveerd
indien dit zo ingesteld werd.

Lijn 91
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 91.
2. Geef met de plus-/mintoetsen het gewenste tijdskader voor het activeren
van de productie sanitair warm water op nominale instelwaarde in.
Opties

Eenheid

Standaard

24h/Tag, ZSP HK-1h
ZSP HK, ZSP BW

-

ZSP HK-1h

24h / Tag
ZSP HK-1h
ZSP HK
ZSP BW

24 uren per dag
Volgens verwarmingsprogramma, met 1 u voorgift
Volgens verwarmingsprogramma
Volgens Boilerprogramma

Legionellafunctie
Omschrijving
De legionellafunctie is een periodieke
opwarming van de boiler
tot op een temperatuur van minstens
60°C. Mogelijk aanwezige legionella's
worden daardoor gedood.

Effect
Door deze instelling wordt de
legionellafunctie aan- of uitgeschakeld.
Na het ingeven van optie:
Uit
Functie niet actief

Lijn 92
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 92.
2. Schakel met de plus-/mintoetsen de legionellafunctie aan of uit.
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De functie start elke maandag
bij de eerste productie sanitair
warm water en duurt
hoogstens 2,5 seconden.
Het tapwater wordt
verhit tot op de instelwaarde
van de legionellafunctie.

Eenheid

Standaard

Uit / Aan

-

Aan

Belangrijke informatie
Deze functie is enkel mogelijk
wanneer de productie sanitair
warm water wordt geactiveerd
door het tapwaterprogramma.
-

Aan

Opties

Wanneer de legionellafunctie
tijdens het normale verloop (op
maandag) afspringt, dan wordt
dat bij de volgende omschakeling
van instelwaarde van het
tapwater goedgemaakt.

Instellingen verwarmingstechnicus
Modusschakelaar tapwater
Bediening BW-circulatiepomp
Modusschakelaar tapwater
Omschrijving
De modustoets voor tapwater op
het bedieningsfront kan uitgebreid
worden met de tapwatermodus
"Aan ECO". Deze bijkomende modus
is voorzien voor tapwatersystemen
met een doorstroomapparaat.
Lees daarvoor ook "Tapwatermodus".

Lijn 93
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 93.
2. Activeer of blokkeer met de plus-/mintoetsen de modus AAN Eco
Opties

Eenheid

Standaard

zonder ECO / met ECO

-

zonder ECO

Effect
Wanneer "Met ECO" wordt ingesteld
kan de bediener met de tapwatermodustoets ook de modus Aan
ECO kiezen.

Bediening BW-circulatiepomp
Omschrijving
Het gebruikswater wordt rondgepompt
met de circulatiepomp voor gebruikswater. Hierdoor koelt het bereide
gebruikswater niet af voor het wordt
afgetapt.
Met deze instelling kan men de
werkingsduur van de circulatiepomp
instellen.

Lijn 94
Opties

Eenheid

Standaard

BW-activering/BW-prog./Prog.2

-

BW-prog.

BW-activering
Volgens activering van het
gebruikswater
De circulatiepomp voor gebruikswater
wordt ingeschakeld overeenkomstig
de ingestelde activering van
gebruikswater op lijn 91. Gedurende
deze periode is de circulatiepomp
zonder onderbreking actief. Hierbij
wordt geen rekening gehouden met
de effectieve lading gebruikswater.

BW-prog.
Volgens tijdschakelprogramma 3
De circulatiepomp voor gebruikswater
wordt bediend volgens de schakeltijden van "tijdschakelprogramma 3".
Zo kan de circulatiepomp bediend
worden tijdens persoonlijk ingestelde
gebruiksperiodes.
Prog. 2
Volgens tijdschakelprogramma 2
De circulatiepomp voor gebruikswater
wordt bediend volgens de schakeltijden van "tijdschakelprogramma 2".
Zo kan de circulatiepomp bediend
worden tijdens persoonlijk ingestelde
gebruiksperiodes
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Bedieningsblokkering
Tijdsmaster
Bedieningsblokkering
Omschrijving
Indien de parameters niet meer moeten
worden gewijzigd, dan kan de
inputfunctie geblokkeerd worden.

Effect
Door de instelling wordt de bedieningsblokkering aan- of uitgeschakeld.
Na het ingeven van optie:
Geblokkeerd:
De bedieningsblokkering is uitgeschakeld. De parameterwaarden
kunnen gewijzigd worden.
Geactiveerd:
De bedieningsblokkering is aangeschakeld. De parameterwaarden
kunnen nog wel worden weergegeven,
maar niet worden gewijzigd.
Wanneer de plus-/mintoetsen worden
ingedrukt, verschijnt op het scherm het
symbool
waarde.

Lijn 95
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 95.
2. Schakel met de plus-/mintoetsen de bedieningsblokkering aan/uit.
Opties

Eenheid

Standaard

Geblokkeerd/Geactiveerd

-

Geactiveerd

Tijdelijke opheffing van de
bedieningsblokkering
De bedieningsblokkering kan op het
programmeer- of parametreerniveau
tijdelijk gedeactiveerd worden.
Daarvoor moeten de down-toets ()
en de plustoets (+) gedurende
minstens 3 seconden tegelijk worden
ingedrukt. Deze tijdelijke opheffing van
de bedieningsblokkering blijft gelden
tot naar het volgende infoniveau
wordt overgeschakeld.

Blijvende opheffing van de
bedieningsblokkering
Opdat de blokkering blijvend kan
worden uitgeschakeld moeten de
down-toets () en de plustoets (+)
gedurende minstens 3 seconden
tegelijk worden ingedrukt. Daarna kan
de parameter bedieningsblokkering in
waarde UIT worden gezet.

in de plaats van de

Tijdsmaster
Omschrijving
De tijd van de QAA 73 en van het
aangesloten bedieningssysteem
kunnen gesynchroniseerd worden.
Daarbij wordt een toestel als
tijdsmaster ingesteld en neemt het
andere toestel de tijd van de koppelaar
over.

Lijn 96
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 96.
2. Met de plus-/mintoetsen kan de tijdskoppelaar bepaald worden.

Effect
Door de instelling wordt de tijdsmaster
bepaald.

Extern QAA 73 neemt de tijd periodiek
(om de 5 minuten) over van het
bedieningssysteem. In dit geval
kan de tijd niet op de QAA 73
versteld worden.

Bij weergave:
QAA 73 QAA 73 is tijdsmaster. De
tijd wordt via OpenTherm
periodiek (om de 5 minuten)
of na een verstelling aan het
bedieningssysteem
overgedragen.
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Opties

Eenheid

Standaard

QAA 73, Extern

-

QAA 73

Instellingen verwarmingstechnicus
Omschakeling wintertijd-zomertijd
Omschakeling zomertijd-wintertijd
Omschakeling wintertijd - zomertijd
Omschrijving
Met deze functie kan de jaarklok
automatisch worden aangepast aan
de wintertijd.

Effect
De tijd van het afstandsbediening
wordt de zondag volgend op de
ingestelde datum omgeschakeld op
zomertijd.
Bij de huidige wintertijd wordt 1 uur
bijgeteld.

Lijn 97
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 97.
2. Kies met de plus-/mintoetsen de omschakeldatum.

Opties

Eenheid

Standaard

1 jan… 31 dec.

dd.mm

25 maart

Internationale norm
Volgens de internationale norm wordt
de tijd telkens omgeschakeld op de
laatste zondag van maart en oktober.
De standaardinstelling van het
afstandsbediening volgt deze
regel. Deze zondag ligt namelijk
binnen de instelbare tijdspanne
tussen de standaardinstelling en de
laatste dag van de respectieve
maand.

Omschakeling zomertijd - wintertijd
Omschrijving
Met deze functie kan de jaarklok
automatisch worden aangepast aan
de wintertijd.

Effect
De tijd van het afstandsbediening
wordt de zondag volgend op de
ingestelde datum omgeschakeld op
wintertijd. Van de huidige zomertijd
wordt 1 uur afgetrokken.

Lijn 98
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 98.
2. Kies met de plus-/mintoetsen de omschakeldatum.
Opties

Eenheid

Standaard

1 jan… 31 dec.

dd.mm

25. okt.
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Functies
Inleiding
Bedieningen
Inleiding
De hier beschreven functies
beschikken niet over verschillende
instellingen. Deze functies lopen
automatisch en hebben toch een
invloed op de installatie. Daarom kan
het erg nuttig zijn om de effecten en
processen te beschrijven, omdat op
die manier fouten kunnen worden
opgelost, een betere planning kan
worden ontwikkeld en de installatie
beter kan worden onderhouden.

Bedieningen
De afstandsbedieningen
beschikken over drie bedieningen
die op verschillende manieren de
effectieve instelwaarde van de
aanvoertemperatuur vormen.
Dit zijn:
-

-

Weersafhankelijke bediening
Weersafhankelijke bediening met
invloed van van ruimtetemperatuur
Afstandsbediening

Belangrijke informatie
Indien er geen externe sensor is
aangesloten en de de ruimtesensor
van QAA 73 uitvalt, wordt een foutmelding aangemaakt.
De afstandsbediening schakelt dan
over naar de noodmodus
"zonder sensor" en vormt de instelwaarde van de aanvoertemperatuur op
basis van de huidige instelwaarde van
de ruimtetemperatuur en een
vaste buitentemperatuur van 0°C.

Weersafhankelijke bediening
Omschrijving
Deze bediening heeft als doel de
afkoeling van het gebouw via de
aanvoertemperatuur te compenseren.
Hoe kouder het buiten is, des te
sneller koelt het gebouw af en des te
meer warmte moet de verwarmingskring produceren om de warmte op
peil te houden. Voor deze bediening
moet de verwarmingscurve correct
ingesteld zijn. De afstandsbediening
krijgt namelijk geen feedback van het
interieur of de geleverde hoeveelheid
warmte beantwoordt aan de noden
van de gebruiker.
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Vereisten
De invloed van de binnenluchttemperatuur op lijn 75 moet op "Geen"
staan. Bovendien moet er zeker een
sensor zijn aangesloten.

Weersafhankelijke bediening met
invloed van ruimtetemperatuur
Omschrijving
Deze bediening biedt in vergelijking
met de gewone weersafhankelijke
bediening aanzienlijk meer comfort,
want met de invloed van de ruimtetemperatuur krijgt de afstandsbediening
feedback van het interieur.

Vereisten
De invloed van de de afstandsbediening op lijn 75 moet op de
gewenste verwarmingskringen
geactiveerd zijn. Bovendien moet er
zeker een sensor zijn aangesloten.

Invloed van ruimtetemperatuur
De invloed van de ruimtetemperatuur
werkt in op de instelwaarde van de
ruimtetemperatuur.
De afwijking tussen de instelwaarde en
de werkelijke waarde van de
ruimtetemperatuur wordt vermenigvuldigd met de correctiefactor
KORR/2 en in tegenovergestelde
richting van de afwijking opgeteld bij
de instelwaarde van de ruimtetemperatuur. De invloed van de
ruimtetemperatuur geldt:
-

bij een afwijking tussen de
instelwaarde en de werkelijke
waarde van de ruimtetemperatuur
bij automatische of manuele
omschakeling op een hogere of
lagere instelwaarde van de
ruimtetemperatuur

Interieurbediening
Omschrijving
Bij de echte afstandsbediening wordt
een PID-regelalgoritme geactiveerd.
Dit is de beste bedieningswijze
wanneer enkel de ruimtetemperatuur als referentiepunt kan
gebruikt worden. Het gekozen regelalgoritme houdt zowel rekening met
de huidige werkelijke waarde van de
ruimtetemperatuur als ook met
de huidige stijging ervan (gradiënt).
Het P-gedeelte wordt via de
bedieningsafwijking, het D-gedeelte
uit de gradiënt van de ruimtetemperatuur gevormd. Het I-gedeelte
(integrator) vermijdt mogelijk blijvende
afwijkingen tussen instelwaarde en
werkelijke waarde.

Vereisten
De invloed van de ruimtetemperatuur op lijn 75 moet op de
gewenste verwarmingskringen
geactiveerd zijn. Bovendien mag er
geen sensor zijn aangesloten.

Effect
De aanvoer- en zodoende ook de
ruimtetemperatuur wordt
geregeld op basis van de huidige
ruimtetemperatuur en het huidige
verloop ervan. Een lichte stijging van
de ruimtetemperatuur zorgt er
bijvoorbeeld voor dat de aanvoertemperatuur onmiddellijk afneemt,
ook wanneer er op dat ogenblik geen
sprake is van een afwijking tussen
instelwaarde en werkelijke waarde.
Om blijvende afwijkingen te voorkomen zorgt het I-gedeelte van de
PID-regeling voor een vrijwel
constante ruimtetemperatuur op
het gewenste niveau.

Functies

Automatische dagverwarmingsbegrenzing
Automatische dagverwarmingsbegrenzing
Omschrijving
Snelwerkende spaarfunctie die de
verwarming uitschakelt wanneer geen
warmte meer vereist is. Hierdoor kan
het systeem het hele jaar door op een
economische manier worden gebruikt,
aangezien met name in overgangsperiodes de verwarming niet manueel
moet worden uitgeschakeld.

Aanschakelen
Indien de instelwaarde van de aanvoertemperatuur boven de instelwaarde van
de ruimtetemperatuur plus een
correctiewaarde stijgt, dan wordt de
verwarming aangeschakeld.
Verwarming AAN
TVw

≥

TRw + 4 S/10

Belangrijke informatie
De automatische dagverwarmingsbegrenzing is niet actief in de
continue modus
Wanneer de begrenzing actief is,
verschijnt in het infovenster 4 Eco.

TVw

Zonder invloed van de
ruimtetemperatuur

Zonder invloed van de
ruimtetemperatuur

Inleiding
Wanneer de invloed van de binnenlucht niet geactiveerd is, dan gebeurt
het aan- en uitschakelen van de
automatische dagverwarmingsbegrenzing op basis van de instelwaarde van de aanvoertemperatuur
.
en van de instelwaarde , of

Inleiding
Wanneer de invloed van de
ruimtetemperatuur op de verwarmingskringen geactiveerd is, corrigeert de
invloed van de ruimtetemperatuur
de instelwaarde van de aanvoertemperatuur van de verwarmingskringen in kwestie. Het aan- en
uitschakelen van de automatische
dagverwarmingsbegrenzing gebeurt
dan op basis van de gecorrigeerde
instelwaarde van de aanvoertemperatuur en van de
instelwaarde , of .

Proces
De basis voor het proces zijn de
instelwaarde van de aanvoertemperatuur en de huidige instelwaarde van de ruimtetemperatuur
Uitschakelen
Indien de instelwaarde van de
aanvoertemperatuur onder de
instelwaarde van de ruimtetemperatuur plus een correctiewaarde
zakt, dan wordt de verwarming
uitgeschakeld.

TRw
S

Instelwaarde
aanvoertemperatuur
Instelwaarde
ruimtetemperatuur
Inclinatie de verwarmingscurve

Uitschakelen
Indien de op basis van de ruimtetemperatuur gecorrigeerde instelwaarde van de aanvoertemperatuur
onder de instelwaarde van de
ruimtetemperatuur plus een
correctiewaarde zakt, dan wordt de
verwarming uitgeschakeld.
-

Uitschakelpunt verwarming

TVwk

≥

TRw + 4

S
10

KORR
16

KORR Invloedfactor
ruimtetemperatuur = 4
TVwk Instelwaarde aanvoertemperatuur gecorrigeerd met
de ruimtetemperatuur
TRw
Instelwaarde
ruimtetemperatuur
S
Inclinatie verwarmingscurve

Proces
De basis voor het proces zijn de
gecorrigeerde instelwaarde van de
aanvoertemperatuur en de huidige
instelwaarde van de ruimtetemperatuur.

Verwarming UIT

TVw

≤

TRw + 2 S/10
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Functies
Snelle daling
Tapwater-push

Omschrijving
De warmteopslagcapaciteit van het
gebouw wordt gebruikt wanneer op de
lagere instelwaarde wordt overgeschakeld. De hier beschreven
snelle daling werkt enkel in op
verwarmingskringen waar een invloed
van de ruimtetemperatuur speelt.

2284d01

Snelle daling met invloed van
binnenluchttemperatuur

°C
20

TRx
15

TRw
Proces
De snelle daling start zodra wordt
overgeschakeld op een lagere instelwaarde van de ruimtetemperatuur
(vb. schakeltijden in automatische
modus). Wanneer de werkelijke
waarde van de ruimtetemperatuur
even laag is als de
instelwaarde van de ruimtetemperatuur (TRx = TRw), dan wordt
de snelle daling stopgezet.

Effect
Omdat de instelwaarde van de
ruimtetemperatuur gecorrigeerd
wordt, wordt de circulatiepomp
uitgeschakeld tot de snelle daling
beëindigd is. Als gevolg daarvan
daalt de ruimtetemperatuur
sneller, aangezien de aanvoer of
ketel geen warmte meer produceren.

t
H
ON

OFF

t
TRx
TRw
H

Werkelijke waarde ruimtetemperatuur
Instelwaarde ruimtetemperatuur
Snelle daling

Tapwater-push
Gebruik
Garantie bij installaties met
boiler dat tapwater
voorhanden is, zelfs buiten de
gebruiksperiodes.
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Omschrijving
Wanneer al het tapwater uit de
tank onvoorzien wordt opgebruikt,
dan schakelt de BW-push in en laadt
de tank eenmalig op tot aan de
instelwaarde van de nominale
temperatuur.

Uitzondering
De tapwater-push is niet actief
wanneer een doorstroomapparaat
tapwater klaarmaakt.

Functies
Tapwater-push
Antivriesfunctie
Proces
De tapwater-push treedt in
werking van zodra de werkelijke
waarde van de tapwatertemperatuur meer dan 10°C onder de
gereduceerde instelwaarde van de
tapwatertemperatuur zakt.

Voorbeeld

SDBW

TBWw
TBWx
SDBW

TBWR

2 ·SDBW

2284d02

Effect
Wanneer de tapwater-push in
werking treedt, wordt het tapwater eenmalig opgewarmd tot aan de
ingestelde nominale instelwaarde van
de tapwatertemperatuur.
Daarna loopt het actieve tapwaterprogramma gewoon verder.

TBWw
TBWR
Push

t

SDBW Schakeldifferentie tapwater
TBWw Nominale instelwaarde tapwatertemperatuur
TBWR Gereduceerde instelwaarde tapwatertemperatuur

Antivriesfunctie

Antivriesfunctie in gebouwen

Antivriesfunctie voor ketels en
tapwater

Omschrijving
Antivriesfuncties verhinderen dat de
temperatuur in de installatie en het
interieur te laag zakt en beschermen
zo de verwarmingsinstallatie en de
verwarmde ruimtes tegen bevriezing.

Effect
De antivriesfunctie van het
afstandsbediening verhindert dat,
wanneer de verwarmingsinstallatie
werkt, de ruimtetemperatuur tot
onder de ingestelde antivrieswaarde
daalt.

Opgelet
Het bedieningssysteem voor
verwarmingsketels moet de antivriesfunctie voor verwarmingsketels en
tapwater ondersteunen.
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Afmetingen
Systeem
Uitsnijding

96
91

2284M02

Systeem

96

47

Uitsnijding

1...2.5

44

2284M01

92 +0.8
-0

96

92 +0.8
-0
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Technische gegevens

Technische gegevens

Voeding

OpenTherm-bus
Aansluiting
Lengte kabels
Weerstand kabels
Vermogensopname

2-draads verwisselbaar
max. 50 m
max. 2 x 5 W
30 mW (standaard)

Beveiliging

Beveiligingsklasse
Beveiligingstype behuizing
Verontreiniging

III volgens EN 60730 bij correcte installatie
IP 20 volgens EN 60529
Omgeving volgens EN 60730

Omgevingsomstandigheden

Gebruik
Temperatuur
Vochtigheid
Transport
Temperatuur
Vochtigheid
Opslag
Temperatuur
Vochtigheid

IEC 721-3-3 klasse 3K 5
0...50° C
< 85 % rH
IEC 721-3-2 klasse 2K 3
-25...70° C
< 95 % rH
IEC 721-3-1 klasse 1 K 3
-25...70° C
< 95 % rH

Normen en regels

Overeenkomstig EG-richtlijnen
EMC-richtlijnen
Laagspanningsrichtlijnen
Elektrische beveiliging

EN 55014-1/2
EN 50106
EN 60385-1

Binnenluchtsensor

Meetbereik

0...45° C

Verschillende kenmerken

Energiereserve van klok
Softwareklasse
Gewicht

> 12 u
A volgens EN 60730
ca. 0,17 kg
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47

Service:

ELCOTHERM AG
CH - 7324 Vilters

ELCO Klöckner Heiztechnik GmbH
D - 72379 Hechingen

ELCO Klöckner Heiztechnik GmbH
A - 2544 Leobersdorf

Elco-Mat
Pontbeeklaan 53
BE - 1731 Zellik
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Inleiding
Korte omschrijving
Eigenschappen
Korte omschrijving
De afstandsbediening voor
verwarmingsketels QAA73 is een
digitale, multifunctionele afstandsbediening voor één of twee verwarmingskringen en de sturing
van de productie van sanitair warm
water.
Het bedieningssysteem voor
verwarmingsketels stuurt de
buitentemperatuur en bepaalde
informatie via de communicatieinterface OpenTherm door naar de
afstandsbediening QAA73.
Dit systeem berekent op basis van de
buitentemperatuur, ruimtetemperatuur
en verschillende parameters de
benodigde aanvoerwaarden voor één
of twee verwarmingskringen en zendt
deze naar het bedieningssysteem.
Bovendien wordt ook de instelwaarde
van het tapwater doorgestuurd naar
het bedieningssysteem. Dankzij de
instelbare optimaliseringfuncties kan
zonder comfortverlies toch energie
bespaard worden. De daarvoor
vereiste ruimtesensor zit in het
systeem geïntegreerd.

Eigenschappen
Bedieningsfuncties
Ergonomische en per functie
ingedeelde bedieningseenheden
(bedieningsniveaus)
Duidelijke verdeling van de
basisfuncties:
modus, instelwaarden en
schakeltoets
verschillende huidige
werkelijke waarden die via de
infotoets kunnen afgelezen
worden
onder de dekplaat kunnen nog
meer functies
geprogrammeerd worden
speciaal onderhoudsniveau
met beveiligde toegang
Elke instelling of wijziging wordt
weergegeven en dus bevestigd
Jaarklok met automatische
omschakeling zomer-/wintertijd
Eén verwarmingsprogramma per
verwarmingscyclus met tot
3 individueel selecteerbare
verwarmingsperioden per dag
-

-

-

Gebruikswaterprogramma met tot
3 individueel selecteerbare
perioden per dag
Vakantieprogramma
Mogelijkheid om de
standaardwaarden van de
verwarmingsprogramma's en het
gebruikswaterprogramma terug in
te stellen
Programmeerblokkering
(vb. als kinderbeveiliging)
Duidelijke tekstweergave in
verschillende talen naar keuze
Speciale modus voor de instelling
van parameters van de
bedieningssystemen voor
verwarmingsketels

Functies
Weersafhankelijke bediening
van de aanvoertemperatuur met
het oog op de dynamiek van het
gebouw
Weersafhankelijke bediening van
de aanvoertemperatuur met het
oog op de ruimtetemperatuur
Enkel bediening van de
ruimtetemperatuur
Instelbare invloed van de
ruimtetemperatuur-afwijking
Optimalisering van de in- en
uitschakeltijd, snelle daling
(instelbaar)
ECO-functies
(dagverwarmingsbegrenzer,
automatische omschakeling
zomer/winter)
Interieur-schakeldifferentie voor
begrenzing van de ruimtetemperatuur
Instelbare maximale begrenzing
aanvoertemperatuur (speciaal voor
vloerverwarming)
Toenamebegrenzing instelwaarde
van de aanvoertemperatuur
Antivriesfunctie voor gebouwen,
antivrieswaarschuwing
Bediening tapwater met
activering en standaardinstelwaarde voor bedieningssysteem
Legionellafunctie
Geïntegreerde jaarklok met
gangreserve van minstens 12 uur
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Bediening

Bedieningsonderdelen
Bedieningsonderdelen
Bedieningsniveau 2
Bedieningsonderdelen 5 tot 8.
Hiervoor moet de klep worden
geopend.

Bedieningsniveau 1
Bedieningsonderdelen 1 tot 4

5
5

2284Z01

6
6

4
4

8

8
3
3
2
2

7

1
1

7
Bedieningsonderdeel
Schakeltoets

Functie
Omschakeling modusniveau

2

Draaiknop nominale temperatuur

Instelling nominale waarde van de
ruimtetemperatuur

3

Infotoets

Wisselen van de infoweergave

4

LCD-scherm met 2 lijnen en
16 tekens; balk met
modusweergave

Weergave van gegevens en modus

5

Modustoets verwarmingskring
en bijbehorende symbolen

Omschakeling modus naar:

1

Auto []

Automatische modus

[]

Continue modus

i

Standby
Tapwater aan/uit

6

Modustoets tapwater met
bijbehorend symbool

F

7

Lijntoetsen (up en down)

Keuze van bedieningslijn

8

Insteltoetsen (plus en min)

Verstellen van ingestelde parameters

Weergave
De afstandsbediening beschikt over
twee weergaveniveaus:
Infoniveau
Parametreer-/programmeerniveau

4

Bediening

Voorbeelden van infoniveau
Voorbeelden van infoniveau
1
Basisweergave

5

2a Weergave activiteitsniveau
verwarmingskring

2284z03

6

5

4

1

Werkelijke waarde van
ruimtetemperatuur

Gereduceerd

H
2a 2b 2c

Nominaal

Vriesstand

2b Toestand vlammen (geactiveerd,
indien fout/onderhoud voorzien)

3

2c Fout-/onderhoudsmelding
(geactiveerd, indien fout/
onderhoud voorzien)

2284z04

Weergave van het activiteitsniveau, in dit geval "Nominaal":

3

Tijdsbalk

4

Tijdstip

5

Modi verwarmingskring

6

Modi tapwater

1

Huidig activiteitsniveau

1
2

Omschrijving parameter
Waarde parameter

1
2
3

Omschrijving parameter
Nummer parameter
Waarde parameter

1

2284z05

Weergave van een meetwaarde "Buitentemperatuur":

1

2

2284 06

Voorbeeld van het parameterniveau
Weergave van de parameter "Begin vakantie":

1

2

3
5

Bediening

Instelling parameters eindgebruiker
Instelling parameters voor eindgebruiker
Omschrijving: instelling op basis van de individuele noden van de eindgebruiker
Toets
1

Opmerking
Druk een van beide lijntoetsen in.

PPROG
ROG

2

3
-P R O G +

1

Zo komt u rechtstreeks terecht op "Programmeerniveau eindgebruiker".

Selecteer met de lijntoetsen de gewenste lijn.
PPROG
ROG

Lijn

In de daaropvolgende parameterlijst vindt u alle mogelijke lijnen terug.

1
...
50

Stel de gewenste waarde in met de plus- of mintoets.
De instelling worden opgeslagen wanneer u het programmeerniveau
verlaat of een andere lijn kiest.
In de daaropvolgende parameterlijst ziet u alle mogelijke instellingen

4

Belangrijke informatie:

6

Wanneer u de infotoets indrukt, verlaat u het programmeerniveau
"Eindgebruiker".

Wanneer u ca. 8 minuten geen toets meer aanraakt, keert het
interieurbedieningssysteem automatisch terug naar het infoniveau.

Voortdurende
weergave

Bediening

Overzicht parameters eindgebruiker
Overzicht parameters eindgebruiker
Lijn

Functie

Opties

Eenheid

Opheffing

Standaard

0...23:59
1 jan...31 dec
2000...2094

hh:mm
dd.mm
jjjj

1 min
1 dag
1 jaar

-

TRF...TRN
4...TRRw
TBWR...TBWmax

°C
°C
°C

0,5
0,5
1

16,0
10,0
55

Dag
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

1 Dag
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min

06:00
22:00
- -:- - -:- - -:- - -:- -

Ma… Zo, Week
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00

Dag
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

1 Dag
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min

06:00
22:00
- -:- - -:- - -:- - -:- -

Ma… ZO, Week
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00

Dag
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

1 Dag
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min

06:00
22:00
- -:- - -:- - -:- - -:- -

1 jan...31 dec.
1 jan...31 dec.
Vriesstand,
gereduceerd

dd.mm
dd.mm
-

1 Dag
1 Dag
-

- -:- - -:- Vriesstand

Neen, Ja

-

-

Neen

8...30
Duits, Engels
0...25

°C
-

0,5
1

20,0
Duits
-

Tijdstip
1
2
3

Tijdstip
Datum (dag, maand)
Jaar

Instelwaarden
5
6
7*

Gereduceerde instelwaarde ruimtetemperatuur (TRRw)
Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (TRF)
Nominale waarde tapwatertemperatuur (TBWw)

1ste tijdschakelprogramma HK 1 (verwarmingskring 1 = glijdende verwarmingskring)
10
11
12
13
14
15
16

Tijdschakelprogramma HK 1 selectie weekdagen
Tijdschakelprogramma HK 1 inschakeltijd fase 1
Tijdschakelprogramma HK 1 uitschakeltijd fase 1
Tijdschakelprogramma HK 1 inschakeltijd fase 2
Tijdschakelprogramma HK 1 uitschakeltijd fase 2
Tijdschakelprogramma HK 1 inschakeltijd fase 3
Tijdschakelprogramma HK 1 uitschakeltijd fase 3

Ma…Zo, Week
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00
- -:- - / 00:00...24:00

2e tijdschakelprogramma HK 2 (verwarmingskring2 = gemengde kring)
20*
21*
22*
23*
24*
25*
26*

Tijdschakelprogramma HK 2 selectie weekdagen
Tijdschakelprogramma HK 2 inschakeltijd fase 1
Tijdschakelprogramma HK 2 uitschakeltijd fase 1
Tijdschakelprogramma HK 2 inschakeltijd fase 2
Tijdschakelprogramma HK 2 uitschakeltijd fase 2
Tijdschakelprogramma HK 2 inschakeltijd fase 3
Tijdschakelprogramma HK 2 uitschakeltijd fase 3

3e tijdschakelprogramma BW (Tapwater)
30
31
32
33
34
35
36

Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW
Tijdschakelprogramma 3 BW

selectie weekdagen
fase 1 aan
fase 1 uit
fase 2 aan
fase 2 uit
fase 3 aan
fase 3 uit

Vakantie
40
41
42

Begin vakantie (dag.maand) - -:- - = niet-actief
Einde vakantie (dag.maand) - -:- - = niet-actief
Activiteitsniveau verwarmingscyclus tijdens vakantie

Algemeen
45
46
47
50*

*)

STANDAARD-tijdschakelprogramma voor HK 1 + 2 en BW
(dubbele knop toets 3 s op -/+)
Omschakeltemperatuur zomer/winter
Taal
Foutmelding (foutcode en –omschrijving van QAA 73 of
bedieningssysteem)

Deze lijnen verschijnen enkel in de modus OpenTherm Plus. Bovendien moeten de bijbehorende
functies van het bedieningssysteem ondersteund worden.

- -:- - = Schakelpunt niet-actief
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Bediening

Storingen
Storingen
Afstandsbediening
Display van de afstandsbediening
blijft leeg (geen weergave):

Ruimtetemperatuur
Ruimtetemperatuur stemt niet
overeen met de gewenste waarde:

-

-

Tapwater
Tapwater is niet warm:
-

-

Staat de hoofdschakelaar van de
verwarming aan?
Werken de zekeringen?
Bedrading controleren.

-

Afstandsbediening geeft een
fout tijdstip of een foute datum:
-

-

Stel het tijdstip, de datum en het
jaar juist in op het systeem, indien
QAA 73 de tijdsmaster is.
Stel het tijdstip of de datum op de
tijdsmaster juist in (indien
voorhanden).

-

Bedieningssysteem
Bedieningssysteem schakelt niet aan:
-
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Moet het bedieningssysteem echt
worden aangeschakeld?
Druk de ontgrendelingsknop op
het bedieningssysteem in.

Is de gewenste instelwaarde van
de ruimtetemperatuur correct?
Wordt de gewenste modus
weergegeven?
Zijn weekdag, tijdstip en het
weergegeven verwarmingsprogramma correct?
(Infoweergaven)
Controleer de bedrading van de
buitensensor.
Werd de "nominale instelwaarde
met de parallelle verschuiving van
de verwarmingskarakteristieken"
op de werkelijke ruimtetemperatuur gekalibreerd?
Controleer het bedieningssysteem

-

Is de toets voor het gebruikswater
geactiveerd?
Controleer de instelwaarde van de
tapwatertemperatuur.
Controleer de tapwaterfunctie van het bedieningssysteem

Instellingen eindgebruiker
Modi verwarmingskringen
Tapwatermodus
Modi verwarmingscyclus
Omschrijving
Het bedieningssysteem beschikt over
3 verschillende modi voor
verwarmingskringen. Die kunnen
afhankelijk van de noden van
eindgebruiker rechtstreeks
geselecteerd worden.

Effect
Modus
Auto 

Omschrijving
Automatische
modus

Effect op gekozen modus
-

Modi
Auto , , i
De modi worden geselecteerd door op
de modustoets voor verwarmingscycli
te drukken. Hiervoor moet de
gebruiker de dekplaat opheffen. De
geselecteerde modus geldt voor beide
verwarmingscycli en wordt op het
LCD-scherm weergegeven aan de
hand van een balk onder het
passende symbool.



Duurmodus

-

-

i

Standby

-

Verwarmingskring 1 volgens tijdschakelprogramma 1
Verwarmingskring 2 volgens tijdschakelprogramma 2
Vakantiefunctie staat aan
Verwarmingskring 1 en 2 voortdurend
volgens de nominale instelwaarde van de
ruimtetemperatuur of de gereduceerde
instelwaarde
Vakantiefunctie staat aan
Verwarmingskring 1 en 2 zijn
uitgeschakeld
Vakantiefunctie staat niet aan
Antivriesfuncties zijn actief

Tapwatermodus
Omschrijving
Door op de modustoets voor tapwater te drukken kan de productie
van het tapwater onafhankelijk van
de andere modi worden in- of
uitgeschakeld.
De instelling wordt weergegeven aan
de hand van een balk onder het
symbool F voor tapwater.

Geen balk

UIT

Volledige balk

AAN

Halve balk

AAN met ECOfunctie

Effect
UIT
Er wordt geen tapwater
aangemaakt.
AAN
De productie van tapwater wordt
aangeschakeld.
Op basis van de vereiste warmte en
de instellingen wordt een instelwaarde
gevormd en naar de BMU verstuurd.
AAN ECO
Tapwatermodus voor installaties
met doorstroomapparaat.
De instelwaarde wordt gevormd en
naar het bedieningssysteem verstuurd.
Het bedieningssysteem houdt de
temperatuur echter niet voortdurend
gelijk aan de instelwaarde.
De warmteverwekking wordt pas
gestart wanneer water wordt afgetapt.

Belangrijke informatie
De gebruikswatermodus en de
verschillende gebruikswaterfuncties zijn pas effectief
wanneer zij door het
bedieningssysteem
ondersteund en in de modus
OpenTherm Plus
gecommuniceerd worden.
Er zijn geen gebruikswaterfuncties in de modus
OpenTerm Lite, dwz. dat de
modustoets voor
gebruikswater niet werkt.

Opgelet
QAA 73 heeft geen antivriesfunctie
voor de aanmaak van
gebruikswater. Het bedieningssysteem van de verwarmingsketel
zorgt ervoor dat het gebruikswater
niet bevriest.
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Instellingen eindgebruiker
Schakeltoets
Infotoets
Schakeltoets
Omschrijving
In de automatische modus en de
Continue kan men wisselen tussen
activiteitsniveaus voor
verwarmingskringen door op de
schakeltoets te drukken.
Effect
Huidige modus

Effect van de schakeltoets

Automatische modus

Het activiteitsniveau voor verwarmingskringen wordt tijdelijk van Nominaal op
Gereduceerd of van Gereduceerd op Nominaal omgeschakeld. Dit blijft gelden tot aan
het volgende niveauomschakelpunt van het tijdschakelprogramma.
De wijziging na een druk op de schakeltoets wordt weergegeven aan de hand van een
tijdsbalk en een niveauweergave op de display.

Continue modus

Het activiteitsniveau voor de verwarmingskring wordt van Nominaal op Gereduceerd of
van Gereduceerd op Nominaal omgeschakeld.

Gebruikswater

Schakeltoets beïnvloedt de bereiding van gebruikswater niet.

Vakantieprogramma

Schakeltoets werkt niet.

Zomermodus

Schakeltoets werkt niet na een automatische omschakeling op zomermodus.

Infotoets
Met een druk op de infotoets kan men
steeds naar het infoniveau wijzigen.

Door nogmaals op de infotoets te
drukken kunnen de verschillende
gegevens worden opgeroepen die
men op het infoniveau kan aflezen.
Na 8 min. worden de laatst gekozen
gegevens weer vervangen door de
basisweergave.

Lijn
1
2
3*
4
5
6*
7*
8*
9
10
11
12*
13*
14*
15*
16*
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Weergave
Tijdstip, werkelijke waarde van ruimtetemperatuur en modus
Foutmelding
Onderhoudsmelding
Tijdstip en toestand verwarmingskring 1
Weekdag, tijdstip en datum
Werkelijke waarde buitentemperatuur
Laagste buitentemperatuur**
Hoogste buitentemperatuur**
Werkelijke waarde ruimtetemperatuur
Laagste ruimtetemperatuur**
Hoogste ruimtetemperatuur**
Werkelijke waarde tapwatertemperatuur
Werkelijke waarde keteltemperatuur
Werkelijke waarde aanvoertemperatuur (gemengde kring)
Modulatie brander
Waterdruk verwarmingskring

*

Deze lijnen worden enkel in de
modus OpenTherm Plus
weergegeven. Bovendien moeten
de bijbehorende functies door het
bedieningssysteem worden
ondersteund.

**

Terugzetten naar de huidige
werkelijke temperatuur door
gedurende 3 seconden
op + en - te drukken.

Instellingen eindgebruiker

Tijdstip, datum en jaar
Tijdstip, datum en jaar
Omschrijving
Om de werking van het verwarmingsprogramma te kunnen garanderen
moeten het tijdstip, de dag, maand en
het jaar op de schakelklok juist worden
ingesteld.

Effect
De huidige waarden voor tijdstip,
datum en jaar worden juist
weergegeven. Deze instellingen zijn
belangrijk wanneer de eindgebruiker
wil dat het verwarmingsprogramma,
gebruikswaterprogramma,
vakantieprogramma en de
omschakeling zomer-/wintertijd naar
wens functioneren.

Belangrijke informatie
Tijdens het instellen loopt de klok
verder.
Tijdens het instellen worden bij
elke druk op de plus- of mintoets
de seconden op 0 gezet.

Lijnen 1, 2 en 3
1. Selecteer met de lijntoetsen
lijn 1, 2 of 3.
2. Stel met de plus-/mintoetsen de
huidige waarden in.

Lijn

Opties

Eenheid

1
2
3

00:00...23:59
1 jan…31 dec.
2000...2094

Minuut, uur
Dag, maand
Jaar
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Instellingen eindgebruiker
Nominale instelwaarde
Ruimtetemperatuur (TRN)
Nominale instelwaarde
ruimtetemperatuur (TRN)

Nominale instelwaarde
De nominale instelwaarde
van de ruimtetemperatuur
wordt ingesteld door aan
de draaiknop voor nominale
temperatuur te draaien. Deze knop
staat op het front van de
afstandsbediening. Wanneer
de gebruiker de draaiknop aanraakt,
verschijnt de huidige nominale
instelwaarde. Wanneer hij aan de
knop draait, verschijnt de nieuwe
waarde. Deze waarde is voor beide
verwarmingskringen gelijk.

Effect
Wanneer de nominale instelwaarde
van de ruimtetemperatuur actief
is, worden de ruimtes verwarmd tot
daar de temperatuur op de draaiknop
bereikt wordt. Dit kan enkel wanneer
het systeem in automatische modus
of in continue modus loopt.

Opties

Eenheid

Standaard

10 - 35

°C

20.0

101

100

2284Z07

Omschrijving
In de nominale modus wordt de
ruimtetemperatuur geregeld op
basis van de nominale instelwaarde.
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Zone voor de verschillende instelwaarden van de ruimtetemperatuur
5
6

Gereduceerde instelwaarde ruimtetemperatuur (TRRw)
Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (TRF)

Voorbeeld
De nominale fases gelden na de instelling van lijnen 11 tot 16 voor
verwarmingskring 1 en na de instelling van lijnen 21 tot 26 voor
verwarmingskring 2.
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Instellingen eindgebruiker
Gereduceerde instelwaarde ruimtetemperatuur (TRRw)
Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (TRF)
Gereduceerde instelwaarde
ruimtetemperatuur (TRRw)
Omschrijving
De gereduceerde instelwaarde van de
ruimtetemperatuur zorgt ervoor
dat tijdens de dalperiodes, vb. 's
nachts lagere ruimtetemperaturen
worden nagestreefd.
Op die manier wordt dus bespaard op
energieverbruik.

Belangrijke informatie
Het is niet mogelijk om met de
draaiknop een gereduceerde
instelwaarde die hoger ligt dan de
momenteel ingestelde waarde in te
stellen.

Lijn 5
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 5.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen de gereduceerde instelwaarde van de
ruimtetemperatuur in.

TRF
TRN

Opties

Eenheid

Standaard

TRF...TRN

°C

16

Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (instelling lijn 6
Nominale instelwaarde ruimtetemperatuur aan de draaiknop

Effect
Tijdens de gereduceerde fases wordt
de ruimtetemperatuur geregeld
op basis van de gereduceerde
instelwaarde. Er wordt wel voorrang
gegeven aan een eventueel lagere
nominale temperatuur.

Antivriesinstelwaarde
ruimtetemperatuur (TRF)
Omschrijving
Deze functie voorkomt dat de
ruimtetemperatuur tot onder de
antivriesinstelwaarde van de
ruimtetemperatuur zakt.

Effect
Door de antivriesmodus in te stellen
past de instelwaarde van de
ruimtetemperatuur zich aan.

Opgelet
De werking van deze functie kan enkel
worden gegarandeerd indien de
verwarmingsinstallatie goed werkt.

Lijn 6
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 6.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen de antivriesinstelwaarde van de
ruimtetemperatuur in.
Opties

Eenheid

Standaard

10...TRRw

°C

10

TRRw Gereduceerde instelwaarde ruimtetemperatuur (instelling lijn 5)
Antivriesfunctie gebouw
In de modus wordt vermeden dat de
ruimtetemperatuur te ver daalt.
Daarbij wordt verwarmd, rekening
houdend met de antivriesinstelwaarde
van de ruimtetemperatuur TRF
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Instellingen eindgebruiker
Nominale instelwaarde tapwatertemperatuur
Tijdschakelprogramma HK en BW
Nominale instelwaarde tapwatertemperatuur (TBWw)
Omschrijving
De nominale modus zorgt ervoor dat
de nominale instelwaarde van de
tapwatertemperatuur wordt
aangehouden. Er kunnen twee
verschillende instelwaarden worden
ingegeven.

Effect
De nominale temperatuurwaarde
tijdens de nominale modus voor
tapwater wijzigt.

Lijn 7
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 7.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen de nominale instelwaarde van de
tapwatertemperatuur in.
Opties

Eenheid

Standaard

TBWR...TBWmax (40 °C-60 °C)

°C

55

TBWR
TBWmax

Gereduceerde instelwaarde van de tapwatertemperatuur
Maximum nominale instelwaarde van de tapwatertemperatuur

Instelwaarden voor tapwater
Het tapwater heeft twee
afzonderlijk instelbare waarden:
TBWR
90

Gereduceerde instelwaarde
van de tapwatertemperatuur (TBWR)
De gewenste tapwatertemperatuur kan tijdens
dalperioden worden
aangehouden.

7 130
TBWmax
2284Z17

Nominale instelwaarde van de
tapwatertemperatuur
(instelling lijn 7). De gewenste
tapwatertemperatuur kan
tijdens piekperioden worden
aangehouden.
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Nominale instelwaarde tapwatertemperatuur

Tijdschakelprogramma's voor
verwarmingskringen en tapwater
Omschrijving
Er kunnen onafhankelijke
tijdschakelprogramma's worden
vastgelegd voor de beide
verwarmingskringen HK 1 en HK 2
en ook voor het tapwater BW.
Dit zorgt ervoor dat:
-

-

-
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verwarming en productie van
sanitair warm water enkel lopen
wanneer echt warmte moet worden
geproduceerd
de gebruiker de gebruikstijden kan
instellen op basis van zijn eigen
dagindeling
door een doelbewust gebruik van
de tijdschakelprogramma's energie
kan worden bespaard

De tijdschakelprogramma's voor HK1,
HK2 en BW bestaan uit schakeltijden
die per dag van de week of voor de
hele week kunnen ingegeven worden:
De parameters 10…16 gelden voor
HK1,
de parameters 20…26 voor HK2 en
de parameters 30…36 voor BW.

Belangrijke informatie
De tijdschakelprogramma's voor
verwarmingskringen 1 en 2 en het
tijdschakelprogramma
tapwater staan volledig los
van elkaar.
De parameters 20…26 zijn
enkel zichtbaar indien de
2e verwarmingskring door het
bedieningssysteem ondersteund
wordt

Instellingen eindgebruiker

Selectie weekdagen
Selectie weekdagen

Belangrijk
Deze instelling moet worden
gekozen vóór de selectie van de
schakeltijden!
Wanneer voor een andere dag
verschillende schakeltijden gelden,
dan moet de selectie per weekdag
met bijbehorende schakeltijden
worden herhaald.

Effect
Met deze instelling maakt men een
selectie voor de hele week of voor een
dag van de week.

Lijnen 10, 20, 30
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 10, 20 of 30.
2.

Kies met de plus-/mintoetsen voor een hele week of een weekdag.
Opties

Eenheid

Week
Ma…Zo

Hele week
Weekdag

Selectie hele week
Van maandag tot zondag worden voor elke dag dezelfde schakeltijden van lijn
11…16 (voor HK 1) of 21…26 (voor HK 2) of 31…36 (voor BW) ingegeven.

Voorbeeld van een tijdschakelprogramma voor HK 1 dat geldt voor de
hele week:

12

Ma
Mo
......
So
Zo

2284Z18

Omschrijving
Met deze instelling legt u de
schakeltijden van het tijdschakelprogramma vast die gelden per dag
van de week of voor de hele week.

11

Tip
Geef eerst voor de hele week de
schakeltijden in die voor de meeste
dagen gelden, en wijzig vervolgens
de andere dagen afzonderlijk.
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Selectie weekdag
De schakeltijden van lijn 11…16 (voor HK 1) of 21…26 (voor HK 2)
of 31…36 (voor BW) gelden enkel voor de hier geselecteerde weekdag.

2284Z19

Voorbeeld van een tijdschakelprogramma van een week voor
verwarmingscyclus 1:
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Instellingen eindgebruiker
Schakeltijden
Instelling vakantie
Schakeltijden
Omschrijving
Met deze instelling worden de
schakeltijden voor de interieurverwarming en de productie
van tapwater vastgelegd.
Op het gekozen ogenblik
worden de instelwaarden voor
temperatuur van beide
verwarmingskringen of de tapwaterfases omgeschakeld.

Effect
Het programma schakelt op het
gekozen ogenblik om op de gevraagde
functies:
--:-Schakelpunt niet-actief

Lijnen 11…16 voor HK 1 / 21…26 voor HK 2 / 31…36 voor BW
1. Selecteer met de lijntoetsen lijnen 11…16 (voor HK 1) of 21…26
(voor HK 2) of 31…36 (voor BW).
2.

Stel met de plus-/mintoetsen op elke lijn de schakeltijd in.
Opties

Eenheid

Standaard

- -:- - / 24:00

Uur : Min

Zie standaard-tijdschakelprogramma

Belangrijk
Selecteer eerst de weekdag waarvoor
u de schakeltijden wil instellen!
(bedienlijn 10 of 20 of 30)

Belangrijke informatie
De geselecteerde gegevens worden
vervolgens door het interieurbedieningssysteem op de juiste
volgorde gecontroleerd en geordend.

00:00…24:00
Op het gekozen ogenblik wordt
omgeschakeld op de gevraagde
functie.

Instelling vakantie
Omschrijving
Het activiteitsniveau voor de
verwarmingskring kan tijdens de
vakantieperiode verlaagd worden.
Hier worden begin en einde van de
vakantie ingesteld. Deze functie is
enkel actief in de automatische modus
en geldt tegelijk voor beide
verwarmingskringen.

Effect
Na het begin van de vakantie
wordt het verwarmingsniveau
overeenkomstig de ingestelde
parameters op instellijn
42 verlaagd tot op het niveau
"Gereduceerd" of "Antivries".
De productie van sanitair warm
water wordt tijdens de
vakantie geblokkeerd.
Na het einde van de vakantie
gelden opnieuw de huidige
instellingen van de
afstandsbediening
De data voor begin en einde van
de vakantie worden na het einde
automatisch gewist.
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Lijnen 40, 41
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 40 voor het begin of lijn 41 voor het einde
van de vakantie.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen het begin en einde van de vakantie in.
Eerst wordt de datum van vandaag door de interne klok voorgesteld.

Lijn

Opties

Eenheid

Standaard

40
41

1 jan…31 dec.
1 jan…31 dec.

dag.maand
dag.maand

- - : - - (niet-actief)
- - : - - (niet-actief)

Belangrijke informatie
Het einde van de vakantie kan enkel
worden gewijzigd indien op de lijn voor
het begin van de vakantie een waarde
werd ingegeven.

Wissen
Een ingegeven vakantieperiode wordt
als volgt gewist of afgebroken:
selecteer lijn 40 of 41 en houd de
toets +/- 3 s ingedrukt

Instellingen eindgebruiker
Activiteitsniveau verwarmingskring tijdens vakantie
Standaard-tijdschakelprogramma's
Activiteitsniveau
verwarmingskring tijdens vakantie
Omschrijving
Tijdens de vakantie kan men het
activiteitsniveau van de
verwarmingskring verlagen.
Afhankelijk van de plaats en de noden
kan gekozen worden tussen
gereduceerde activiteit en
antivriesactiviteit.

Lijn 42
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 42.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen het activiteitsniveau van de verwarmingscyclus in.
Opties

Eenheid

Standaard

Vriesstand, gereduceerd

-

Vriesstand

Effect
Tijdens de vakantie wordt de
gereduceerde instelwaarde van de
ruimtetemperatuur (TRRw) op
gereduceerd en de antivriesinstelwaarde van de
ruimtetemperatuur (TRF) op
antivriesfunctie gezet.

Standaard-tijdschakelprogramma's
Omschrijving
In het standaard-tijdschakelprogramma
worden de tijdsinstellingen van alle
tijdschakelprogramma's teruggezet.
Daarom worden af-fabriek op het
interieurbedieningssysteem onwisbare
standaardwaarden ingegeven.

Effecten
De tijdsinstellingen voor de
tijdschakelprogramma's worden met
standaardwaarden overschreven. Dit
geldt voor de instellingen:
Schakeltijden voor tijdschakelprogramma verwarmingscyclus
1 en 2 11…16 of 21…26
Schakeltijden voor tijdschakelprogramma gebruikswater
31…36

Lijn 45
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 45.
2.

Houd de plus- en mintoets tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt.
Van zodra Ja verschijnt, dan is het standaard-tijdprogramma geactiveerd.

Opgelet:

Opties

Eenheid

Neen / Ja

-

De eigen instellingen gaan daarbij verloren!

Standaardwaarden
Schakelpunt

Instellijn

Standaard

Cyclus 1 of 2

Gebruikswater

Inschakeltijd fase 1
Uitschakeltijd fase 1

11 of 21
12 of 22

31
32

06:00
22:00

Inschakeltijd fase 2
Uitschakeltijd fase 2

13 of 23
14 of 24

33
34

- -:- - -:- -

Inschakeltijd fase 3
Uitschakeltijd fase 3

15 of 25
16 of 26

35
36

- -:- - -:- -

- -:- - = niet-actief
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Instellingen eindgebruiker

Omschakeltemperatuur zomer/winter
Omschakeltemperatuur
zomer/winter
Omschrijving
De omschakeltemperatuur zomer/
winter is het criterium voor de
automatische omschakeling van de
verwarmingsinstallatie tussen zomer-/
winteractiviteit. Dit is nuttig omdat:
-

de apparatuur het hele jaar
onafgebroken kan lopen
bij korte ogenblikken van koude de
installatie niet extra verwarmt
extra energie wordt bespaard

Effect
Door de ingegeven waarde te wijzigen
verkorten of verlangen de
bijbehorende jaarfases. De
omschakeling beïnvloedt uitsluitend
de interieurverwarming.
Na het ingeven van optie:

Lijn 46
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 46.
2.

Stel met de plus-/mintoetsen de omschakeltemperatuur zomer/winter in.
Opties

Eenheid

Standaard

8...30.0

°C

20

Omschakeling
Om de omschakeling te bepalen wordt de ingestelde omschakeltemperatuur
zo/wi (± een vaste schakeltijd) vergeleken met de berekende
buitentemperatuur.
Verwarming UIT (overgang winter-zomer)

TAged > zowi + 1°C

Verwarming AAN (overgang zomer-winter)

TAged < zowi – 1°C

Belangrijke informatie
De functie werkt enkel in de automatische modus Auto .
Tijdens de zomeractiviteit verschijnt op 4 Eco op de infolijn.

Verhogen:
Vroegere omschakeling op
winteractiviteit
Latere omschakeling op zomeractiviteit
Verlagen:
Latere omschakeling op winteractiviteit
Vroegere omschakeling op
zomeractiviteit

T
TAged

°C
20
19
18

SoWi +1 °C

17

SoWi

16

SoWi -1 °C

2379D06

H
ON
OFF
0

5

10

Omschakeling tussen zomer- en winteractiviteit
TAged
SoWi
T
t
H
18

Berekende buitentemperatuur
Omschakeltemperatuur zo/wi
Temperatuur
Tijd in dagen
Verwarming
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Instellingen eindgebruiker
Taal
Foutmelding
Taal
Omschrijving
De informatie kan in verschillende
talen worden weergegeven.

Lijn 47
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 47.
2.

Andere talen kunnen ook worden
geïnstalleerd indien men over de
vereiste software beschikt.
Deze talen kunnen worden
geselecteerd door verder op de
plus-mintoetsen te drukken.

Selecteer de taal met de plus-/mintoetsen.
Opties

Standaard

Duits, Engels, Nederlands, Frans

Duits

Foutmelding
Eigen weergaven
Wanneer de fout in de eigen
apparatuur of in het bedieningssysteem optreedt, dan verschijnt een
foutcode met bijbehorende
omschrijving.

Infolijn 2 of lijn 50
Selecteer met de infotoets infolijn
2 of met de lijntoetsen lijn 50.

Voorbeeld van een eigen foutmelding

Effect
Wanneer een foutmelding verschijnt,
licht het symbool voor fout-/
onderhoudsmelding op. Wanneer
men op de infotoets drukt, verschijnt
een verklaring van de foutmelding.
Daarbij wordt automatisch de fout met
de hoogste prioriteit

Vreemde weergaven
Wanneer de fout in de eigen apparatuur
of in het bedieningssysteem optreedt,
dan verschijnt een foutcode met
bijbehorende omschrijving.

Lijst met foucodes
Foutcode Weergave QAA 73
0
10
60
100
118
124
131
142
150
153
162

Geen fout
Buitenvoeler
Ruimtevoeler
Tijdskoppelaar
W-druk te laag
TempKetel
StorBrander
Opentherm
BMU
Vergrendeling
L-drukreg

2284z25

(ergste fout) weergegeven. Indien op
hetzelfde ogenblik andere fouten
optreden, dan wordt de volgende fout
met hoogste prioriteit weergegeven
wanneer de eerste fout hersteld is.

Verklaring

Voorbeeld van een vreemde foutmelding
2284z26

Omschrijving
De afstandsbediening meldt fouten
die in de apparatuur zelf of in
het systeem kunnen optreden. De
fouten kunnen niet ongedaan worden
gemaakt. De foutmeldingen worden
pas gewist wanneer de oorzaak werd
verwijderd.

Geen fout
Fout buitenluchtsensor (weersomstandigheden)
Fout binnenluchtsensor
Geen geldig extern tijdstip (jaarklok)
Waterdruk de laag
Alarm temperatuur ketel (te hoog)
Storing in brander
Fout in aangekoppeld toestel aan LPB
Algemene fout bedieningssysteem
Bedieningssysteem vergrendeld
Fout luchtdrukregelaar

Andere foutmeldingen
Bij sommige bedieningssystemen geeft
de afstandsbediening andere
foutcodes met bijbehorende
omschrijving weer.

Informatie daarover vindt men in de
handleidingen bij de gebruikte
bedieningssystemen terug.
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Onderhoudsmelding
Onderhoudsmelding
Omschrijving
Het interieurbedieningssysteem geeft
onderhoudsmeldingen weer. Deze
worden door het bedieningssysteem
voor de verwarmingsketel
gegenereerd en via de
OpenTherm-bus doorgestuurd. De
onderhoudsmeldingen worden pas
gewist wanneer de oorzaak werd
verwijderd.

Infolijn 3
Selecteer met de infotoets infolijn 3

Effect
Wanneer een onderhoudsmelding
verschijnt, licht het symbool voor fout-/
onderhoudsmelding op. Wanneer men
op de infotoets drukt, verschijnt een
verklaring van de onderhoudsmelding.

Onderhoudsteksten
Weergave QAA73

Verklaring

Geen

Geen onderhoud vereist

Ketel

Onderhoud ketel of brander vereist

Veger

Vegerfunctie is actief

Bedienstop

Functie bedieningsstop is actief

Inst Vo Kl

Instelling Vo kleine last is actief

Inst Vo Gl

Instelling Vo grote last is actief

Para-Modus

Apparaat in parametreermodus

BMU

Onderhoud van andere bedieningssysteem vereist
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Technische gegevens

Technische gegevens
Technische gegevens
Voeding

Beveiliging

OpenTherm-bus
Aansluiting
Lengte kabels
Weerstand kabels
Vermogensopname

2-draads verwisselbaar
max. 50 m
max. 2 x 5 W
30mW (standaard)

Beveiligingsklasse
Beveiligingstype behuizing
Verontreiniging

III volgens EN 60730 bij correcte installatie
IP 20 volgens EN 60529
Omgeving volgens EN 60730

Omgevingsomstandigheden Gebruik
Temperatuur
Vochtigheid
Transport
Temperatuur
Vochtigheid
Opslag
Temperatuur
Vochtigheid
Normen en regels

IEC 721-3-3 klasse 3K 5
0...50° C
< 85 % rH
IEC 721-3-2 klasse 2K 3
-25...70° C
< 95 % rH
IEC 721-3-1 klasse 1 K 3
-25...70° C
< 95 % rH

Overeenkomstig EG-richtlijnen
EMC-richtlijnen
Laagspanningsrichtlijnen
Elektrische beveiliging

EN 55014-1/2
EN 50106
EN 60385-1

Binnenluchtsensor

Meetbereik

0...45° C

Verschillende kenmerken

Gangreserve van klok
Softwareklasse
Gewicht

> 12 u
A volgens EN 60730
ca. 0,17 kg
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Notities
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Notities
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Service:
ELCOTHERM AG
CH - 7324 Vilters
ELCO Klöckner Heiztechnik GmbH
D - 72379 Hechingen
ELCO Klöckner Heiztechnik GmbH
A - 2544 Leobersdorf
Elco-Mat
Pontbeeklaan 53
BE - 1731 Zellik

