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TECHNISCHE ONDERRICHTINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

Voor de aflezing en de parametrisatie van de waarden
van sommige parameters van de verwarmingsketel
gebruikt u de toets INFO.
Wanneer u deze toets ingedrukt houdt en tegelijk
draait, dan verschijnen een reeks letters (A, b, C, d en
P) op het display.
Wanneer u de toets loslaat op het ogenblik dat de let-
ter verschijnt en wanneer u gedurende een ogenblik
nogmaals drukt, dan stelt u de gewenste parameter in
werking (een nummer verschijnt rechts van de letter).

Om het display te laten terugkeren naar zijn stan-
daardweergave (uitstoottemperatuur van de verwar-
mingsketel) stelt u parameter A1 in werking.
Deze weergave verschijnt na ongeveer 8 minuten
vanaf de laatst uitgevoerde handeling.

U hebt toegang tot volgende reeks parameters:

In aflezing alleen:

A1 - aflezing van de uitstoottemperatuur van de ver-
warmingsketel (°C)

A2 - aflezing van de temperatuur van het sanitair
warm water (°C)

A3 - aflezing van de druk van het water in de installa-
tie op dat ogenblik (bar)

A4 - aflezing van de fase van werking van de verwar-
mingsketel

A0 - technische waarde in functie van de programme-
ring van de kaart

b1 - aflezing van de terugkeertemperatuur van de ver-
warmingsketel (°C)

b2 - niet gebruikt
b3 - niet gebruikt
b4 - aflezing van de buitentemperatuur (°C)
b5 - niet gebruikt
b6 - niet gebruikt
b7 - werkelijke temperatuur in de tweede zone (°C)
b8 - niet gebruikt

C1 - aflezing van de gebruikelijke ionisatiewaarde
(µA)

C2 - aflezing van het aantal omwentelingen van het
verluchtingstoestel (in duizend- en honderdtal-
len)

C3 - PWM verluchtingstoestel (%)
C4 - aflezing van de waarde van het warmtevermogen

in verband met de verwarmingsketel (%)
C5 - PWM circulatiesysteem (%)
C6 - niet gebruikt

d1 - aflezing van de PID-waarde
d2 - waarde van de uitstoottemperatuur van de ver-

warmingsketel (°C)
d3 - bepaling van de waarde van de omgevingstem-

peratuur (°C); de waarde kan uitsluitend worden
gewijzigd wanneer de buitenvoeler is aangeslo-
ten; voor de uitvoering van deze handeling vol-
staat het het handvat voor de afstelling van de
temperatuur van de verwarming B om te draaien.
Wanneer geen voeler is voorzien, dan wordt de
waarde afgesteld op 20°C.

d4 - bepaling van de waarde van de temperatuur van
het sanitair warm water (°C)

d5 - niet gebruikt
d6 - maximumsnelheid van het verluchtingstoestel bij

de maximumwaarde van de modulatie in de
modus verwarming

Persoonlijk afstelbare parametrisatie:

Om de waarde van de parameter te wijzigen, gebruikt
u de toetsen INFO (om de waarde te doen stijgen)
en ONDERHOUD (om ze te doen dalen).  Om de
nieuwe waarde te memoriseren houdt u de toets
INFO meer dan 3 seconden ingedrukt.

P0 - niet gebruikt
P1 - niet gebruikt
P2 - niet gebruikt
P3 - niet gebruikt
P4 - minimumsnelheid van het circulatiesysteem met

veranderlijke snelheid
P5 - waarde van de steilheid van de verwarmingscur-

ve (kan uitsluitend worden gewijzigd wanneer de
verwarmingsketel is uitgerust met een buitenvoe-
ler)

P6 - parallelle spreidingswaarde van de verwarming-
scurve
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