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Inhoud 
 
Netspanning aansluitvoorschriften  
Waarborgvoorwaarde  
Functie 
Netspanning aansluitvoorschriften 
Let u op de voorschriften van uw  
energieverzorgingsmaatschappij en  
op de regels van VDE. 
Uw verwarmingsinstallatie mag alleen  
door erkende  vaklieden geïnstalleerd  
en onderhouden worden.  
 
E Bij niet vakkundig installeren  
 bestaat gevaar lijf en leven. 
 
 
Waarborgvoorwaarde 
Indien de installatie geïnstalleerd-, in  
bedrijf is genomen-, onderhouden- of  
gerepareerd is door niet erkende  
vaklieden vervalt de aanspraak op  
garantie voor de fabrikant.  
 
Belangrijke tekens  
! Belangrijke aanwijzingen worden  
 met een uitroepteken markeert. 
 
E Met dit waarschuwingsteken wordt  
 in deze handleiding op gevaar  
 gewezen. 
 
 
Installeren 
Aanwijzingen voor het installeren en  
voor het in bedrijf nemen als wel een  
aansluitschema vindt u in deel 3 van  
deze handleiding. 
 
! In de gebruiksaanwijzing is de  
 maximale versie van de regelaar  
 beschreven. Dientengevolge zijn  
 niet alle functies op uw toestel van  
 toepassing. 

Conformiteitverklaring 
 
 
 

 
Dit apparaat voldoet, rekening houdend  
met geldende installatievoorschriften  
als wel met de aanwijzingen van de  
fabrikant, aan de eisen van de rele- 
vante richtlijnen en normen.  
 
 
Functie 
Het bedieningsmodule zorgt voor een  
comfortabele manier voor het ingeven  
en uitlezen van de installatiepara- 
meters (bijv: tijd, actuele heetwater- 
temperatuur) en verwarmings- 
parameters (bijv: verwarmingstijden en  
gewenste ruimtetemperatuur) van het  
verwarmingssysteem vanuit de  
woonkamer van de gebruiker. 
 
Daarbij kan het bedieningsmodule  
m.b.v. een weersafhankelijke regeling  
een correctie doorberekenen m.b.v.  
een buitentemperatuurmeter. 
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Bediening in normaal modus  
(gesloten bedieningsklep)  
 
Bedieningselementen 
 

N 

Mode schakelaar  
Door middel van meerdere malen te  
drukken op deze knop kunt u de  
gewenste bedrijfsmode selecteren. 
De geselecteerde bedrijfsmode wordt  
door een symbool op het display  
aangeduid. Deze is werkzaam indien  
de instellingen na 5 seconden niet  
veranderd wordt. 
De volgende bedrjfsmodes zijn  
selecteerbaar: 
 
i UIT: 
 (verwarmen of koelen UIT, alleen  
 de vorstbeveiliging is inge- 
 schakeld.) 
F1 Automatisch  
 (programma, verwarmen volgens  
 programma 1)  
F2 Automatisch  
 (programma, verwarmen volgens  
 programma 2) 
h Dagstand  
 (24 uur verwarmen volgens de  
 gewenste temperatuur) 
C Ruststand  
 (24 uur in spaarstand volgens de  
 ingestelde nachttemperatuur) 
F Zomerstand  
 (verwarming UIT, alleen  
 verwarmen van tapwater) 

 

Inhoud 
 
 
Bediening in normaal mode 
Mode schakelaar  
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Mode schakelaar  
 
Eco schakelaar  
 
Party schakelaar  
 
Veranderen van de ingestelde  
ruimtetemperatuur  



Inhoud 
 
 
 
Werking van het modus 
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Met  instelling / aanduiding  
starten / duur van de verwarm onderbre-
king instellen.  

 ECO-knop (verwarmtijd-onderbreken)  

drukken => +1 uur per keer  
 
 

drukken => -1 uur per keer  
 
 

3 seconde ingedrukt houden: 
Thermostaat blijft uitgeschakeld  
tot het eerste opwarm programma  
van de volgende dag.  
Aanduiding geeft kort ECO aan. 

Aanduiding geeft (ongeveer 3 sec.) de ingestelde onderbrekingstijd aan [ B ]  

    Party-knop (verwarmtijd verlengen)  Met  instelling / aanduiding  
starten / duur van de extra verwarmtijd  
instellen. 

drukken => +1 uur per keer  
 
 

drukken => -1 uur per keer  
 
 

3 seconde ingedrukt houden: 
Thermostaat blijft ingeschakeld  
tot het eerste  programma van de  
volgende dag. Aanduiding geeft  
kort „Party” aan.  

Weergave (ca. 3s lang) van de ingestelde verwarmings-verlenging  
=> Verwarmen met comforttemperatuur [ B ]  

Door op de N knop te drukken wordt een ECO- of Party instelling opgeheven. 

Veranderen van de ingestelde gewenste ruimtetemperatuur  

In normale positie geldt in de verwarmingsmodus de ingestelde  
kamertemperatuur (standaard 20°C). 

Met de draaiknop kan de vooraf in- 
gestelde ruimtetemperatuur met +/- 5  
graden bijgesteld worden. 
De nacht temperatuur wordt niet  
beïnvloed. 
 
Draaien naar rechts => warmer  
(~ 1°C per punt) 
Draaien naar links => kouder  
(~ 1°C per punt)  



Inhoud 
 
 
 
Display in normale modus  
Display in normale modus  
 
Toelichting 
A Actuele tijd  
B Ingestelde wenstemperatuur (In  
 Graden Celsius, afgerond op hele  
 cijfer), (zie bladzijde 14 )  
C Dag v.d. week (1 = maandag,  
 = dinsdag,….,7 = zondag) 
 In het voorbeeld is 3 = woensdag 
D Bussymbool (indien dit symbool  
 niet verschijnt, van toepassing  
 controleer de communicatiekabel) 
E Weergave van het actieve pro- 
 gramma (vb: van 6:00 tot 9:00 uur  
 en van 14:00 tot 23:00 uur) 
 
F Status weergave:  
 H: brander aan,  
 D: warmtevraag (vb: tapwater- 
 bereiding,  
 Z D: verwarmings- en kring- 
 pompen aan,  
 F: vraag voor tapwaterbereiding,  
 Z F  : tapwateropslagpomp aan,  

  Collectorpomp lopen  
 

G Bedrijfsmode schakelaar (vb: F 1  
 => verwarmen volgens tijdpro- 
 gramma)  
H Bedrijfsmode weergave, bijv;  
 actuele status (vb: B 2  
 => verwarmen volgens gewenste  
 omgevingstemperatuur) 
I Weergave van de actuele  
 omgevingstemperatuur  

! Door de traagheid van de  
 kamertemperatuur zijn afwijkingen  
 van +/- 1°C t.o.v. de gewenste  
 kamertemperatuur normaal.  
 Bij de overgang tussen de  
 verlaagde modus en de ver- 
 warmingsmodus ontstaan tijdelijk  
 grotere afwijkingen.  
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Inhoud 
 
 
 
Veranderen van instellingen  
Veranderen van instellingen  
Ä Programmeertoets  
a) Waarden-niveau selecteren  
b) Waarde selecteren  
c) Nieuwe waarde opslaan  
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   Plus-toets 
(waarde zoeken over veranderen)  
 
Min-toets 
(waarde zoeken over veranderen) 

~�
�
�
�

�
�
�
Ä 
�

�
�
Ä 
 

Door het openen van het klepje  
wordt het instelmode automatisch  
geactiveerd.In het display ver- 
schijnt WEERGAVE SYSTEEM  
 
Met de plus/min-toetsen kiest u  
het niveau waarop de in te stellen  
waarden zich bevindt => Overzicht  
op de volgende pagina’s  
 
Prog-toets indrukken!  
=> Niveau openen/selecteren  
 
Met de plus/min-toetsen zoekt u  
de waarde => Overzicht op de  
volgende pagina’s 
 
Prog-toets indrukken!  
=> Selecteer de waarde 
Het waarschuwingssymbool ver- 
schijnt => Nu kunt u de waarde  
verstellen  

�

 
 
 
 
ò�
 
 
 
 
 
 
Ä�
 
 
 
 
ò 

Verander de waarde met de plus/ 
min-toetsen  
 
ofwel => Waarde niet opslaan 
 
 
Bedieningsklep sluiten =>  
E Opgelet! Waarde is niet  
opgeslagen 
 
of => Waarde opslaan  
 
 
Prog-toets indrukken!  
=> Waarde opslaan 
Het waarschuwingssymbool  
verdwijnt, daarna  
 
Bedieningsklep sluiten  



Inhoud 
 
 
 
Bedieningsniveau's 

 Algemeen  Service  
  Datum/Tijd/Vakantie  
Klepje open  drukken   

drukken   
 Weergave  Systeem 

 Warmwater 

 Kring 

 Gebruiker  Systeem 

 Warmwater 

 Kring 

 Tijdprogramma  Warmwater 

 Verw.programma 1 

 Verw.programma 2 

 Monteur  Systeem 

 Kring 

Bedieningsniveau's 
 
De bediening is in verschillende  
menu’s ingedeeld  
 
Algemeen - weergave - gebruiker -  
tijdprogramma - monteur 
 
Bij het openen van het klepje activeert 
men automatisch het Weergave menu. 
- In het display wordt voor korte tijd  
 (1 uur) het actuele menu  
 “Weergave” ingevoegd 
- Na afloop van het uur wisselt het  
 display naar de actuele bedienings- 
 menu “Systeem” 
- Bij het wisselen in een nieuw menu  
 wordt deze voor korte tijd  
 ingevoegd 
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Ä 
 

 
 
Ä�
 
 
 

 
 
Ä 

Met de +/- knoppen het menu  
kiezen waarin de te verstellen of  
aan te duiden waarde bevindt. 
 
Programma knop drukken  
=> Openen / keuze van menu  
 
Met de +/- knoppen de waarde  
zoeken  
 
Programma knop drukken => 
Keuze van de waarde LED brandt 
=> instellingen veranderen is nu 
mogelijk. 
 
Met de +/- knoppen de waarde 
veranderen  
 
Programma knop drukken => 
waarde opslaan, LED brandt niet 
meer. 



Inhoud 
 
 
 
Veranderen van instellingen  
Veranderen van instellingen  
 
Hoofdmenu  
 
Algemeen  
Samenvatting van de ingestelde  
waarden 
Service => voor de monteur 
Datum/tijd/vakantie => voor de gebruiker  
 
Weergave  
Weergave van systeem van waarden  
(VB: voeler- gewenste waarde)  
Instellingen veranderen is niet mogelijk.  
Een bedieningsfout is uitgesloten. 
 
Gebruiker 
Samenvatting van de ingestelde  
waarden, die door de gebruiker ingesteld 
zijn. 
 
Tijdprogramma 
Samenvatting van het tijdprogramma  
voor het verwarmingssysteem, de  
warmwaterkring en eventueel de  
circulatiepomp. 
 
Monteur   
Samenvatting van de waarden die voor  
de monteur vereist zijn (installateur). 
 
E Het ondeskundig verstellen van  
 waarden in het monteurmenu kan  
 beschadigingen aan het systeem,  
 respectievelijk aan het te verwarmen 
 object veroorzaken. Waarden in het  
 monteurmenu zijn door een Code- 
 nummer beveiligt. 

 
 
Submenu  
 
De instelwaarden zijn in verschillende  
submenu’s in de bedieningsmenu’s  
gesorteerd; 
- Systeem 
- Warmwater (tapwater) 
- Verwarmingskring 
 
Systeem 
Alle display- en instelwaarden, die  
betrekking hebben op de warmtebron  
of de totale installatie, resp. die niet  
kunnen worden toegewezen aan een  
verbruikerskring. 
 
Warmwater 
Alle weergave- en instelwaarden, die  
betrekking hebben op de centrale  
warmwaterbereiding, inclusief  
circulatie. 
 
Verwarmingskring 
Alle weergave- en instelwaarden, die  
betrekking heeft op het verbruikers- 
systeem. 
Bij configuratie bijvoorbeeld van  
Verwarmingskring 2 als warmwater- 
kring zijn de ingestelde waarden voor  
deze decentrale Warmwaterkring in het  
bedieningsmenu “verwarmingskring 2”  
te vinden. 
 
! Een overzicht van alle instel- 
 waarden vindt u op een van de  
 volgende pagina’s. 
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Overzicht van aanduiding / instel- 
waarden  
 
Menu Algemeen  
 

(Hoofdmenu met kiezen en met   
Ä openen) 
 
Datum/tijd/vakantie  
In dit menu zijn verschillende waarden  
samengevat, om snel veranderingen  
mogelijk te maken. 
 
(Waarden / Instelgroep met  
kiezen en met  Ä openen) 
 

! Wanneer een regelaar van het  
 verwarmingssysteem als tijd- 
 meester ingesteld is (tijd voorrang  
 op alle regelaars, zie MONTEUR/ 
 SYSTEEM), of wanneer er een  
 DCF (Radio gecontroleerde klok)  
 in het systeem ge installeert is,  
 wordt er op alle andere regelaars  
 de tijd niet aangegeven. 
! De klok kan een afwijking van ca. 
 2 minuten per maand hebben 
 (evt.tijd corrigeren). Indien een  
 DCF (Radio gecontroleerde klok)  
 ontvanger is aan-ge-sloten, wordt  
 de juiste tijd altijd weer gegeven. 

Tijd-Datum => Instelgroep 
(algemeen menu => datum/tijd/vakantie) 
De waarden van deze groep wordt op volgorde ingesteld.  
Verstellen met       => verder gaan met Ä  

TIJD (minuten)  Huidige minuten knipperen en kunnen  
versteld worden  

TIJD (uren)  Huidige minuten knipperen en kunnen  
versteld worden. (seconden worden  
tijdens opslaan op "00"gezet)  

JAAR Huidige jaar instellen 

MAAND Huidige maand instellen 

DAG Huidige dag instellen 

~ Klep open  met           menu zoeken, met Ä�menu openen. 
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Overzicht van aanduiding en instelwaarden  

Vakantie   => Instelgroep 
(Algemeen menu: datum/tijd/vakantie) 
De waarden van deze groep wordt op volgorde ingesteld.  
Verstellen met    => verder gaan met Ä  
JAAR START Huidige jaar vakantie instellen 

MAAND START Huidige maand vakantie instellen 

DAG START Huidige dag vakantie instellen 

JAAR EINDE Huidige jaar vakantie einde instellen 

MAAND EINDE Huidige maand vakantie einde instellen 

DAG EINDE Huidige dag vakantie einde instellen 

! Geeft niet uw reisdag als start- 
 datum in, maar de dag wanneer de  
 vakantie begint. Op de ingegeven  
 dag wordt er niet meer verwarmd. 
! Geeft u alstublieft niet de reisdag  
 als einddatum in, maar de laatste  
 vakantiedag. Bij aankomst is de  
 verwarming en het tapwater op  
 temperatuur. 
! Het beëindigen van de vakantie- 
 functie, bijv: indien u eerder terug  
 bent van vakantie, geschiedt door  
 te drukken op de programmatoets. 
 

De actuele weekdag wordt automatisch  
berekend. Er kan een controle gedaan  
worden via de vrij kiesbare extra  
aanduiding in het Standaard menu.  
=> Instelling op “weekdag” 
 
Door het ingeven van een datum is het  
mogelijk om automatisch van zomertijd  
naar wintertijd om te schakelen. 
 



Zomertijd => Instelgroep 
(Algemeen menu: datum/tijd/vakantie) 
De waarden van deze groep wordt op volgorde ingesteld.  
Verstellen met    => verder gaan met Ä  
MAAND START Maand instellen wanneer de zomertijd begint 

DAG START Dag instellen wanner de zomertijd begint 

MAAND EINDE Maand instellen wanneer de wintertijd begint 

DAG EINDE Dag instellen wanner de wintertijd begint 

! Niet in combinatie met TijdMeester  
 of DCF (Radio gecontroleerde  
 klok). 
 
! De standaardinstelling is geldig  
 voor Midden-Europese tijdzones.  
 Een verandering is alleen vereist  
 indien de datum van de tijdom- 
 schakeling door politieke besluit  
 veranderd zijn. 
 
! Men stelt die datum in, waarop als  
 eerste de omschakeling volgt. 
 De regelaar voert de tijdom- 
 schakeling uit om 02:00 uur,  
 respectievelijk 03:00urr, op de  
 volgende zondag na de ingestelde  
 datum. 
 
! Indien er geen tijdomschakeling  
 gewenst is, stel dan de MAAND  
 EINDE gelijk in als MAAND START 
 en DAG EINDE gelijk in als DAG  
 START. 

Inhoud 
 
 
 
Overzicht van aanduiding en instelwaarden  

Service 
In dit menu zijn verschillende waarden  
voor de monteur samengevat, om snel  
veranderingen mogelijk te maken. 
 
(Bedieningsmenu met kiezen en  
met Ä openen) 
 
SW NO XXX-XX (Software nummer) 
Aanduiding van het softwarenummer  
met index (indien problemen/vragen  
van regelaar ingeven). 
 
BRAND TIJD en BR-STARTS  
Ä�=> Aanduiding van actuele waarde   
Ä�=> Terug  
Ä�Ingedrukt houden tot aanduiding  
RESET verschijnt  
=> Aanduiding terugzetten  
 
RESET… 
Door de reset-functie kunnen de drie 
waardegroepen weer op de fabriek-
sinstellingen ingesteld worden. 
 

Met Ä de functie kiezen, met  op  
“01” instellen en met Ä bevestigen. 
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Verdere ingaven 
(menu algemeen=service) 
Waarde met   kiezen => waarde wordt weergegeven  

SW NO XXX-XX  Softwarenummer met index  
BRAND TIJD 1H Ä Branderlooptijd voor brander 1 

BR-STARTS 1 H Ä Brander starts voor brander 1 

BRAND TIJD 2 H Ä Branderlooptijd voor brander 2 

BR-STARTS 2 H Ä Brander starts voor brander 2 

RESET GEBR.00  Fabrieksinstelling door gebruiker  
parameters te laden  

RESET EXPERT 00 
(alleen met codenummer) 

Fabrieksinstelling door monteur te  
laden  

RES TIJDPRO 00 Werkseinstellung der Zeitprogramme 
laden 

TERUG Verlassen der Ebene durch Ä 

~ Klep open  met           menu zoeken, met Ä�menu openen. 



Inhoud 
 
 
 
Overzicht van aanduiding en instelwaarden  

Systeem 
(WE => warmtebron)  
Met           �de parameter kiezen => waarde wordt weer gegeven  

T-BUITEN Buitentemperatuur 

T-KETEL GEW Gewenste temp.van de ketel 

T-KETEL Voorlooptemp.van de ketel 

TERUG Verlaten van het menu door Ä  

MODULATIE Weergave v.d. actuele modulatiegraad **)  
T-RELAIS 1 Temp.v.d. voeler 

T-COLLECTOR 1 Collectorvoeler 1 *) 

T-COLLECTOR 2 Collectorvoeler 2 *) 

T VASTE BR Vaste brandstofketel *) 

T-BUFFER O 1 Buffervoeler onder 1 *) 

T-BUFFER B 1 Buffervoeler boven 1 *) 

T-BUFFER O 2 Buffervoeler onder 2 *) 

T-BUFFER B 2 Buffervoeler boven 2 *) 

ACT OPBR Actuele zonne-energie in W *)  
ERTR DAG Tot heden dagopbrengst in W/kW/MW *)  
ERTR SUM Tot heden cumulatieve opbrengst in W/kW/MW *)  

Menu aanduiden  
 

! Alleen weergave. Instellingen  
 veranderen niet mogelijk 
 
! Een weergave wordt alleen  
 getoond, indien er een voeler is  
 aangesloten, bijv; wanneer er een  
 waarde in het systeem aanwezig  
 is. 
 
*) Alleen bij solarregelaar uit het BUS  
 
T-BUITEN  
De gemeten buitentemperatuur wordt  
door de regelaar afgerond.  
De afgeronde temperatuur wordt  
weergegeven. Door de programma  
toets in te drukken verkrijgt men de  
maximale waarde sinds 00:00 uur.  
Door het drukken op de +/- toets kan  
men tussen de minimale- en maximale  
waarde kiezen.  
 
T-KETEL GEW  
Voldoet aan de hoogst vereiste  
temperatuur van het verbruikscircuit  
van het verwarmingssysteem  
(incl.warmwaterbereiding).  
Het mixercircuit vereist uw benodigde  
temperatuur + verwarmingshysterese  
(monteurwaarde). 
 
T-KETEL  
De gemeten actuele keteltemperatuur  
 
MODULATIE  
**) Alleen bij modulerende branders  
 
T-RELAIS 1  
(Temperatuur van de multifunctionele  
sensor van de WE ) 
Functie is afhankelijk van de gekozen  
functie bij de regelaar 
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Inhoud 
 
 
 
Overzicht van aanduiding en instelwaarden  

Warmwater  

T-WW GEW Actuele gewenste warmwatertemperatuur  
volgens  verwarmingsprogramma,bedrijfstype  

T-WARMWATER Actuele warmwatertemperatuur 

T-WW O Warmwatertemperatuur bij de sensor 

TERUG Verlaten van het menu door Ä 

! Een weergave wordt alleen  
 getoond, indien er een voeler is  
 aangesloten, bijv; wanneer er een  
 waarde in het systeem aanwezig  
 is. Is er geen instelwaarde  
 aanwezig, wordt er niets op het  
 display aangegeven of Toont het  
 display alleen - - - - -. 

Verwarmingscircuit  

T-RUIM GEW A  Actuele gewenste omgevingstemperatuur  
volgens verwarmingsprogramma, (zie pag.8)  
bedrijfstypeschakelaar en vakantieprogramma  

T-RUIMTE ** Actuele omgevingstemperatuur 

VOCHTIGHEID ** Actuele omgevingsvochtigheid in% 

T-VOORL GEW Actuele vorloop insteltemperatuur 

T-VOORLOOP Actuele aanvoertemperatuur 

N-OPT-TIJD Laatst benodigde opwarmtijd bij geactiveerde  
opwarm optimalisatie  

TERUG Verlaten van het menu door Ä  

**) Door de programma toets in te  
 drukken verkrijgt men de maximale 
 waarde sinds 00:00 uur. Door het  
 drukken op de +/- toets kan men  
 tussen de minimale- en maximale  
 waarde kiezen. 
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Overzicht van aanduiding en instelwaarden  

Menu gebruiker  
Alle instelwaarden die door de  
gebruiker van het systeem ingesteld  
kunnen worden. 
 
ò Klep open  met           menu  
opzoeken, met Ä openen 
 
DEUTSCH = Taal 
Instellen van de taal van het menu  
 
CONTRAST  
Instellen van het contrast van het  
display  
 
SCHERMWEERG  
Keuze om een extra weergave in de  
normaal bedrijfssituatie  
 
- - - -  
=> geen extra aanduiding  
 

DAG  
=> weekdag weergeven (Ma, Di, Wo,.)  
 

T-BUITEN  
=> Buitentemperatuur (TB)  
 

T-VOORLOOP D 1  
=> Aanvoertemperatuur verwarmings- 
circuit 1 (TV) 
 

T-WARMWATER  
=> Warmwatertemperatuur (boven)   
(WW)  
 

T-KETEL  
=> Keteltemperatuur (TK)  
 

T-RUIMTE D 1  
=> Omgevingstemperatuur verwar-
mingscircuit 1 =>*) (TR)  

INSTALLATIE 
Alle instelwaarden, die niet onder de gebruikerscicuit ingedeelt zijn  
(gebruikerscicuit, verwarmingscicruit en warmwater),  
Ä waarde kiezen,   instellen en Ä waarde opslaan  
Aanduiding Instelbereik Standaard EW*) 

DEUTSCH naar keuze  DEUTSCH   

CONTRAST (-20) - (20) 0  

SCHERMWEERG Sensor, weekdag  - - - -  

STATUS 0/1 1  

TERUG Menu verlaten door Ä  

Extra voor bijbehorend installatie  
 
VOCHTIGHEID  
=> Actuele omgevingsvochtigheid  
in % (RV) 
 

T-RELAIS 1 
=> zie bladzijde 11 (TM) 
 

T-COLLECTOR 
=> zie bladzijde 11 (CT) 
 

BOIL T LAAG 
=> zie bladzijde 11 (TB) 
 

ACT OPBR 
=> zie bladzijde 11 (RA) 
 

ERTR DAG 
=> zie bladzijde 11 (RJ)  
 

ERTR SUM 
=> zie bladzijde 11 (RT)  

STATUS  
Actieveren van statusweergave in het  
standaarddisplay (bijv. h verwarmings- 
tijd, C daaltijd, I - III verwarmingstijd 
1, 2 of 3)  
 
 
*) EW=Eigen waarde 
 Ruimte voor het invoeren van de in 
 het systeem ingestelde parameter!  
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Warmwater  

Aanduiding Instelbereik Standaard EW 

1 X SWW 00,01 (UIT/AAN) 00 = UIT   

T-WW 1 GEW Gewenste warm- 
watertemperatuur 
(alleen KM/KM1  

60°C   

T-WW 2 GEW  Gewenste warm- 
watertemperatuur 
(alleen KM/KM1  

60°C   

T-WW 3 GEW  Gewenste warm- 
watertemperatuur 
(alleen KM/KM1  

60°C   

ANTILEGION *)  00/01(UIT/AAN)  00   

TERUG  Menu verlaten door Ä  

1 X SWW (1XWARMWATER)  
01= De buffer wordt voor een beladung 
vrijgegeven, bijv. voor douchen buiten 
de warmwatertijden. 
De beladung start wanneer de 
gewenste temperatuur 1 door de  
schakelhysterese geactiveerd wordt.  
 
 
*) KM bei buscode 00/01  

Inhoud 
 
 
 
Overzicht van aanduiding en instelwaarden  
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Overzicht van aanduiding en instelwaarden  

Verwarmingscircuit  

Aanduiding Instelbereik Standaard EW 

T-RUIM GEW 1*) 5°C - 40°C 20°C   

T-RUIM GEW 2 5°C - 40°C 20°C   

T-RUIM GEW 3 5°C - 40°C 20°C   

T-NACHT 5°C - 40°C 10°C   

T-AFWEZIG 5°C - 40°C 15°C   

STOOKGR DAG ----, (-5)°C - 40°C 19°C   

STOOKGR NCHT ----, (-5)°C - 40°C 10°C   

STOOKLIJN 0,00 - 3,00 1,20   

ADAPT STKL 00, 01 (UIT/AAN) 00 = UIT    

RUIMTE INVL 00 - 20 10   

ADAPT RUIMF (-5,0)K - (5,0)K 0,0K   

STARTOPT 00, 01, 02 00   

M-OPT-TIJD 0:00 - 3:00 [h] 2:00 [h]   

OPT NACHT 0:00 - 3:00 [h] 0:00 [h]   

PC-VRIJGAVE 0000 - 9999 0000   

TERUG Menu verlaten door Ä  

WAARDE ZDR B 0K - 20K 0K  

T-RUIM GEW 1-3  
Instellen van de gewenste omgevings- 
temperatuur  
 

T-RUIM GEW 1 
= werkt in de eerste opgegeven tijd  
 

T-RUIM GEW 2 
= werkt in de tweede opgegeven tijd  
 

T-RUIM GEW 3 
= werkt in de derde opgegeven tijd  
 
T-NACHT  
Instellen van de gewenste omgevings- 
temperatuur tijdens de nacht  
 
T-AFWEZIG 
Instellen van de gewenste omgevings- 
temperatuur tijdens de vakantie en  
verwarmingsonderbreking.  
 
WAARDE ZDR B  
Bij een waarde 0 wordt geen  
branderstart toegelaten, zolang de  
omgevingstemperatuur noch boven de 
ingestelde gewenste omgevings- 
temperatuur (WAARDE ZDR B) ligt.  
 
! Deze functie kan door alternative 
 enegiebronnen worden beinvloedt 
 welke aangesloten zijn via BUS 
 (bijv. SD3-Can).  

*) bijv:naar elke menukeuze 
 verwarmingscircuit T-VORL-DAG 
 of T-VORL-NACHT.  
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Overzicht van aanduiding en instelwaarden  
STOOKGR DAG / STOOKGR NCHT  
Alleen geldig wanneer de functie 
geactiveerd is.= Instelwaarde “Monteur/ 
verwarmingscircuit/in POMP AAN=01= 
pompenschakeling volgens 
verwarmingsgrens”  
 
Overstijgt de door de regelaar gemeten 
en gemiddelde buitentemperatuur de  
hier ingestelde verwarmingsgrens, dan 
wordt de verwarming geblokkeerd, de 
pompen schakelen af en de mixers 
gaan open. 
De verwarming wordt weer vrijgegeven 
wanneer de buitentemperatuur 1K 
(=1 graad Celsius) lager is dan de 
ingestelde verwarmingsgrens.  
 
VERWARMINGSGRENS-D 
= werkt tijdens de verwarming-stijden  
 

VERWARMINGSGRENS- N 
= werkt tijdens de afkoeltijden  
 
"----" => De verwarmingsgrens is  
uitgeschakeld. 
De omkeerpomp wordt volgens de  
standaardfunctie geschakeld (zie  
Hoofdstuk Omkeerpompschakeling).  
 
STOOKLIJN  
De steilheid van de verwarmingscurve 
geef aan, hoeveel graden die  
aanvoertemperatuur verandert,  
wanneer de buitentemperatuur 1K stijgt 
of daalt.  
 
Insteladvies: 
Bij lage buitentemperaturen en lage 
omgevingstemperatuur 
=> Verwarmingscurve verhogen 
(en omgekeerd).  
 

Bij hoge buitentemperaturen (bijv:16 C) 
en lage omgevingstemperatuur 
=> correctie met de gewenste 
omgevingstemperatuur.  
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Stooklijnendiagram  

Instellen 0 => zuivere 
ruimtetemperatuurregeling  
 
! De verwarmingscurve laat zicht 
 het beste instellen bij een 
 buitentemperatuur beneden de 
 5 C. 
 De veranderingen van de 
 verwarmingscurve moet in kleine 
 stappen over een langere periode 
 doorgevoerd worden (minstens 
 5 tot 6 uur), omdat het systeem 
 zich na elke verandering van de 
 verwarmingscurve op de nieuwe 
 waarden moet instellen.  

Buitentemperatuur [°C]  
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Overzicht van aanduiding en instelwaarden  
Richtwaarde: 
- Vloerverwarming 
 S= 0,4 tot 0,6  
- Radiatorverwarming 
 S = 1,0 tot 1,5  
 
ADAPT STKL (Verwarmingscurve  
Adaptatie)  
Functie voor het automatisch instellen 
van de verwarmings-curve.  
 
Start voorwaarden:  
- Buitentemperatuur minder dan 
 8 graden Celsius  
- Omgevingstemperatuur minder 
 dan 18 graden Celsius  
 
Bij de adaptatie wordt na 3 uur  
nachttemperatuur (s’nachts) begonnen 
met het opwarmen van de woonruimte. 
Er volgt een omgevingstemperatuur  
met een gewenste temperatuur van 
21 graden Celsius. Indien de  
temperatuur 20 graden Celsius  
overschreden heeft, wordt de omgeving 
nog een half uur lang op 20 graden  
Celsius afgeregeld. 
Daarna volgt de metingen van de  
voorlooptemperatuur en de buiten- 
temperatuur. 
Uit deze waarden wordt de optimale  
steilheid van de verwarmingscurve  
berekend, die dan in de regeling wordt 
overgenomen.  
 
De berekening volgt na activering 
eenmalig. 
De kleinst mogelijke verwarmingscurve 
voor radiatorenverwarming wordt 
op “1” vastgesteld. 
Voor oppervlakteverwarming  
(vloerverwarming, wand) moet de  
verwarmingscurve kleiner dan “1”  
ingesteld worden.  
 
Indien er na 4 uren tijdens de adaptatie 
de omgevingstemperatuur niet behaald 
wordt, stopt de adaptatie 
(waarschuwingsteken knippert). Indien 
de adaptatie gestopt is zal de volgende 
nacht de adaptatie nogmaals beginnen. 
 
! Tijdens de adaptatie is de 
 warmwater bereiding gesloten. 

RUIMTE INVL (Omgevingssensor 
invloed)  
De ingestelde waarde van de  
keteltemperatuur wordt verhoogd,  
indien de gewenste omgevings- 
temperatuur met 1K onder de gewenste 
omgevingstemperatuur daalt. 
=> Hoge waarden zorgen voor een 
snelle regeling met grote  
schommelingen van de ketel- 
temperatuur.  
 

- - - - 
=> alleen weersafhankelijke regeling  
 

0 => alleen weersafhankelijke 
 regeling *  
 

20 => alleen omgevingstemperatuur- 
 regeling 
 
*) Extra functie bij alleen RUIMTE 
 INVL = 0  
 
Bij eenmalige verwarmingsvraag in de 
ruststand blijft de verwarmings- 
systeempomp tot de volgende  
verwarmingstijd lopen.(Zie hoofdstuk 
Omkeerpompen schakeling)  
 
ADAPT RUIMF (Aanpassing 
v.d.ruimtesensoren)  
In geval van een omgevingsregeling  
kan men, bij een meetfout door de  
aangesloten ruimtesensoren, 
deze corrigeren m.b.v. deze  
instelwaarde.  
 
STARTOPT (Opwarmoptimalisering)  
Deze functie activeert de automatische 
opwarmoptimalisering voor de tijd van 
het verwarmingsprogramma. 
 
Voorbeeld: 
Verwarmprogramma 6:00 uur 
tot 22:30 uur 
 
UIT: 
Om 6:00 uur wordt met het verwarmen 
van de woning begonnen.  
 
AAN: 
De verwarming start zo vroeg als nodig, 
afhankelijk van de actuele omgevings- 
temperatuur en de weersgesteldheid,  
Zodat om precies 6:00 uur de  
ingestelde omgevingstemperatuur  
bereikt is.  
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00 => geen optimalisering van 
 verwarming  
 

01 => weersafhankelijke  
 opwarmoptimalisering  
 

02 => omgevingstemperatuur 
 afhankelijke opwarmoptimalisering  
 
! De opwarmoptimalisering vindt  
 alleen plaats indien de ruststand  
 van de verwarming minstens 6 uur 
 is geweest.  
 
M-OPT-TIJD 
(Maximale optimaliseringtijd)  
Alleen actief bij Opw-Opt = “01 of 02” 
Deze tijd geeft de maximale  
voorverwarmtijd aan.  
 
OPT NACHT (Afkoeloptimalisering)  
Deze functie activeert de automatische 
blokkering van de branders voor het  
eind van de ingestelde tijd van het  
verwarmingsprogramma.  
 
Tijdens de ingestelde tijd wordt de  
brander voor het einde van het  
verwarmingsprogramma niet meer  
gestart (alleen bij de laatste opwarmtijd 
en als de brander niet al in gebruik is).  
 
De functie verhindert dat er kortstondig 
opgewarmd wordt voor het einde van  
het verwarmingsprogramma.  
 
PC-VRIJGAVE  
Code-nr. om informatie van het  
ketelsysteem uit te kunnen lezen.  
”0000”= geblokkeerd  
 
TERUG  
Het verlaten van het verwarming- 
systeem menu= Terug naar het  
“gebruiker”-menu  
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Overzicht van aanduiding en instelwaarden  

Opsomming van de beschikbare tijdprogramma's  
Bij maximale configuratie van de regelaars. 
 

Met          tijdprogramma kiezen. Met Ä tijdprogramma aanduiden of instellen. 

WW-PROGRAMMA Vrijgaveprogramma voor de warmwaterpomp 

VERW PROG 1 1.verwarmprogramma voor het verwarmsysteem 
van de regelaar 

VERW PROGR 2 2.verwarmprogramma voor het verwarmsysteem 
van de regelaar 

TERUG Menu verlaten door Ä 

MENU Tijdprogramma  
In dit menu kunnen alle  
tijdprogramma’s worden ingesteld  
 
Kiezen van een tijdprogramma  
Klep openen => „aanduiding =>  
systeem“,  

 

�naar rechts tot klok  
 

=> ”GEBRUIKER” => “INSTALLATIE”  
 

naar rechts tot klok 
 

=> ” TIJD PROGRAM ”  

=> “ WW-PROGRAMMA ”  
 

Tijdprogramma selecteren  
 

=> Bijv: “VERW PROG 2” 
= verwarmprogramma 2 voor het  
verwarmsysteem van de regelaar  
 

Ä� Tijdprogramma bevestigen/openen 
 => ” MAANDAG ” 

Andere weekdagen / blok voor  
 

instellen kiezen, of met “TERUG” het  
verwarmingsprogramma 2 verlaten en 
andere Programma’s instellen.  
 
! De verwarmingstijden pas na 
 ingaven van alle tijden voor alle  
 weekdagen / blok opgeslagen.  
 
 „- - - -“ voor een in - uitschakeltijd 
=> de overeenkomende verwarmtijd 
wordt gedeactiveerd.  

Instellen van tijd-/verwarm- 
programma  

 

Dag (Ma-Zo) of een blok kiezen  
 

(Ma-Vr=maandag t/m vrijdag, Za-Zo => 
zaterdag en zondag, Ma-Zo=maandag 
t/m zondag)  
 
Ä Dag/blok openen (zie links) 
=> ”I AAN  20 eerste inschakeltijd - 
gewenste waarde I = 20°C  

 

eerste inschakeltijd instellen 
 

=> bijv; 6:00 uur  
Ä eerste inschakeltijd bevestigen  
 
=> „I UIT= 20 eerste uitschakeltijd - 
gewenste waarde I =20°C  

 

eerste uitschakeltijd instellen 
 

=> bijv; 08:00 uur  
Ä�� eerste uitschakeltijd bevestigen  
 
=> „I UIT= 20 eerste uitschakeltijd - 
gewenste waarde I =20°C  

 
�Ä �op dezelfde manier in - en 
 

uitschakeltijden 2 en 3 volledig ingeven! 

Symbolen:  
I AAN = Eerste inschakeltijd 
  (I UIT = eerste uitschakeltijd)  
20 °C = Gewenste omgevings- 
  temperatuur voor de 
  aangegeven verwarmperiode  
Klok = Grove aanduiding van het  
  programma (hele uren)  
D = Programma voor verwarmings- 
  systeem 1  
F2  = Verwarmingsprogramma 2 
F1 = Verwarmings-programma 1  
DI = Starttijd1, IB = Eindtijd 1,  
DII = Starttijd 2, IIB = Eindtijd 2,  
DIII = Starttijd 3, IIIB = Eindtijd 3 
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 AAN  UIT 



  Verwarmtijd 1 Verwarmtijd 2 

Ma       

Di       

Wo       

Do       

Vr       

Za       

Zo       

Verwarmtijd 3 Verwarmprogramma 1 
Fabrieksinstelling: 
Ma tot Vr.:  06:00 bis 22.00 
Za tot Zo.:  07:00 bis 23:00  

Inhoud 
 
 
 
Overzicht van aanduiding en instelwaarden  

  Verwarmtijd 1 Verwarmtijd 2 

Ma       

Di       

Wo       

Do       

Vr       

Za       

Zo       

Verwarmtijd 3 Verwarmprogramma 2  
Fabrieksinstelling: 
Ma tot Vr.:  06:00 bis 08.00, 
    16:00 bis 22:00 
Za tot Zo.:  07:00 bis 23:00  

  Verwarmtijd 1 Verwarmtijd 2 

Ma       

Di       

Wo       

Do       

Vr       

Za       

Zo       

Verwarmtijd 3 Warmwater 
Fabrieksinstelling: 
Ma tot Vr.:  05:00 bis 21.00 
Za tot Zo.:  06:00 bis 22:00  
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Overzicht van aanduiding en instelwaarden  

SYSTEEM  

Aanduiding Instelbereik Standaard EW 

CODENUMMER  0000 - 9999 Invoeren   

CODENUMMER  
(verstelling) 

0000 - 9999 0000  

BUSADRES (00), 01-15 01   

TIJDMASTER 00, 01 (UIT/AAN ) 00 = UIT    

*) Alleen bij KM met 2e brandertrap 

T-KETEL MAX *) 30°C - 110°C 85°C  

T-KETEL MIN *) 10°C - 85°C 40°C  

T-KETEL WW *) 0K - 50K 20K  

STARTONTL *) 10°C - 85°C 35°C  

MODE MIN T. *) 00/01/02(UIT/ 
AAN/Permanent ) 

00  

BRANDER DIF *) 5 - 20 K 5K  

PROG BR DIF *) 0 - 30 min 10 min  

BLOKKEERTIJD *) 0 - 30 min 0 min  

HYSTER BR2 *) 2K - 20K 2K  

TERUG Menu verlaten door Ä  

MENU MONTEUR  
Het veranderen van deze instellingen is 
alleen mogelijk na het ingeven van het 
codenummer. 
 
E Verkeerde instellingen van deze 
 waarden kunnen leiden tot het niet 
 juist functioneren van het systeem, 
 en daardoor schade aan het 
 systeem veroorzaken.  
 
CODENUMMER 
Na het ingeven van het codenummer 
kunnen alle monteurs - instelwaarden 
gewijzigd worden. 
Tevens kan het codenummer zelf 
gewijzigd worden.  

 
drukken => codenummer 0000 
 

Ä=> 1e cijfer Ä=> 2e cijfer  
 

Ä=> 3e cijfer Ä=>� 4e cijfer  
 

Ä=>�
 
BUSADRES (Systeemnummers)  
Het verwarmingssysteem wordt met  
“01” doorgenummerd. Systeem- 
nummers mogen niet tweemaal  
vergeven worden. Bij het uitwisselen 
van regelaars alstublieft exact de  
systeemnummers ingeven in de  
uitgewisselde regelaar.  
 
TIJD-MASTER (alleen zonder DCF of 
Tijdmeester in het systeem) 
00 geen tijdmeester => elk ver- 
warmingssysteem heeft zijn eigen tijd. 
01 Regelaar is tijdmeester => Alle  
regelaars en afstandsbedieningen  
nemen de ingestelde tijd over van  
deze regelaar. 
 
! Er is maximaal 1 tijdmeester per  
 systeem toegestaan! 
 
*) KM bij busherkenning 00/01 
 
**) In combinatie met een mixer- 
 regelaar met bediening moet de  
 mixerlooptijd op de mixerregelaar 
 ingesteld worden. 

T-KETEL WW (ketelverhoging bij  
warmwaterbereiding)  
Gewenste keteltemperatuur bij  
warmwaterbereiding = gewenste warm- 
watertemperatuur + T-KETEL WW 
 
! De ketel moet tijdens de warm- 
 waterbereiding met verhoogde 
 temperatuur werken, zodat de 
 warmwatertemperatuur in de boiler 
 via de warmtewisselaar kan  
 worden bereikt.  
 
MODE MIN T (minimumbegrenzing  
warmtebron)  
Vermindert condensvorming in de  
warmtebron bij lage warmtevragen.  
De uitschakeling van de warmtebron 
gebeurt in alle gevallen ten vroegste 
bij het bereiken van de minimale 
keteltemperatuur T-KETEL MIN + 
BRANDER DIF.  
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00 = minimumbegrenzing op  
verwarmingscurve 
De warmtebron schakelt in als de door  
de verbruikers gevraagde temperatuur  
wordt onderschreden (T-KETEL GEW).  
 
01 = minimumbegrenzing bij ver- 
warmingsbehoefte 
De warmtebron houdt bij verwarmings- 
behoefte (pompvrijgave) minstens de  
ingestelde minimumtemperatuur  
T-KETEL MIN aan.  
 
02 = permanente minimum- 
begrenzing (24h)  
De warmtebron houdt dag en nacht  
minstens de ingestelde minimum- 
temperatuur T-KETEL MIN aan.  



BLOKKEERTIJD 
(inschakelvertraging 2e brandertrap)  
 
HYSTER BR2 (hysteresis 2e  
brandertrap)  
 
Inschakelen van 1e brandertrap als  
de keteltemperatuur beneden de  
gewenste keteltemperatuur komt. 
 
Uitschakelen van de 1e brandertrap 
als de gewenste temperatuur met de  
BRANDER DIF waarde toeneemt. 
 
Inschakelen van 2e brandertrap 
- na start van de 1e brandertrap 
- en als de keteltemperatuur zakt tot 
 5K 
 beneden de gewenste ketel- 
 temperatuur (= start van de  
 inschakelvertraging / vrijgave 2e  
 brandertrap) 
- en na aflopen van de inschakel- 
 vertraging  
 
Uitschakelen van de 2e brandertrap 
als de gewenste temperatuur met de 
BRANDER DIF waarde toeneemt. 
 
Weer inschakelen van de 2e  
brandertrap als de keteltemperatuur  
beneden de gewenste keteltemperatuur 
komt. 
 
Uitschakelen van de 1e brandertrap 
bij vrijgave van de 2e trap als de  
gewenste temperatuur boven 
[BRANDER DIF + BRANDER DIF2] 
komt. 

Inhoud 
 
 
 
Overzicht van aanduiding en instelwaarden  
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Overzicht van aanduiding en instelwaarden  

De parameters van dit menu  
veranderen overeenkomstig met de  
gekozen functies voor het ver- 
warmingssysteem (CIRCUITFUNC). 

Verwarmingssysteem  

Aanduiding instelbereik Standaard EW 

CIRCUITFUNC 00 - 01 00   

POMP AAN 00 - 03 00   

MENGK ACT 
(type mixer) ** 

30-240 s 120s   

MAX-VERT-T 20°C - 110°C 80°C   

MIN-VERT-T 10°C - 110°C 10°C   

T-VORST BEV  ----;  
(-15)°C - (5)°C 

0°C   

B-TEMP-VER 0:00 - 24:00 0:00   

VERSCH TK TV 0K - 50K 5K   

VERP ONTLAST 00, 01 (UIT/AAN ) 01 = AAN   

TERUG  Menu verlaten door Ä 

I-REGELAAR  UIT, 03:00 h-00:15 h UIT  

CIRCUITFUNC (verwarm- 
systeemfunctie)  
 
00 => Standaard verwarmings- 
systeem  
 
01 => Regeling met vaste  
aanvoertemperaturen 
Tijdens de verwarmingstijden gebruikt 
het systeem de ingestelde aanvoer- 
temperaturen (T-VO-DAG), en bij de  
nachttijden wordt de vast ingestelde 
aanvoertemperatuur gebruikt 
(T-VO-NACHT).  
 
POMP AAN (werking van de pompen) 
De omkeerpompen worden  
uitgeschakeld indien er warmtevraag is. 
Gelijktijdig worden de mixers geopend  
=> ”het warmtesysteem wordt  
uitgeschakeld”. 
(Inschakelen met 1K hysteresis) 
 
De instelling betreft een weersaf- 
hankelijke uitschakeling. Tevens werkt 
de thermostaatuitschakeling bij een  
geactiveerde ruimteregeling. 
 
- Omgevingstemperatuur > 
 ingestelde gewenste omgevings- 
 temperatuur + 1K 
 
00 => Standaard circulatie- 
pompschakeling 
Verwarmtijd: 
- buitentemperatuur > ingestelde 
 gewenste omgevingstemperatuur 
 +1K 
Rusttijd: 
RUIMTE INVL = 0: 
- Uitschakeling gebeurt bij overgang 
 naar verlagingsbedrijf.  
- Inschakelen: Omgevings- 
 temperatuur < gewenste  
 omgevingstemperatuur. De pomp 
 loopt, na het inschakelen, door. 
RUIMTE INVL = “--„: 
- gewenste aanvoertemperatuur 
 <20 °C  
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01 => Pompenschakeling volgens 
 verwarmingsgrenzen 
Verwarmtijd: 
- Buitentemperatuur < ingestelde 
 dag verwarmingsgrens+1K 
Rusttijd: 
- Buitentemperatuur < ingestelde 
 nacht verwarmingsgrens + 1K 
 
02 => Pompenschakeling volgens 
verwarmingsgrenzen 
Verwarmtijd: 
- Pomp is AAN: stookkring is vrij 
Rusttijd: 
- Pomp is UIT: stookkring is  
geblokkeerd 
 
03 => Continubedrijf 
De pomp loopt 24 uur door!! Het  
verwarmsysteem is continu vrij. 



Inhoud 
 
 
 
Overzicht van aanduiding en instelwaarden  
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MENGK ACT (mixerlooptijd) 
Regelparameter (zie typeplaatje van de 
stelmotor). Benodigde tijd om de mixer 
volledig te openen (in sek.). 
 
MAX-VERT-T (maximaal aanvoertem-
peratuur) 
De gemiddelde gewenste aanvoer- 
temperatuur van het verwarmings- 
systeem wordt door de maximaal  
ingestelde Aanvoertemperatuur  
begrenst (oververhittingbescherming). 
 
E De systeempomp van het directe 
 verwarmingssysteem wordt pas 
 uitgeschakeld, wanneer de ketel- 
 temperatuur de ingestelde 
 maximale aanvoertemperatuur met 
 8K overstijgt. De systeempomp 
 wordt pas weer ingeschakeld als 
 de keteltemperatuur gezakt is met 
 5K . 
 
MIN-VERT-T (minimaal aanvoer- 
temperatuur) 
De gemiddelde gewenste aanvoer- 
temperatuur van het verwarmings- 
systeem wordt door de ingestelde  
minimum aanvoertemperatuur  
verhoogd (bijv: luchtverwarming). 
 
T-VORST BEV (vorstbeveiliging- 
temperatuur) 
Wanneer de buitentemperatuur 
Onder de geprogrammeerde waarde 
daalt, schakelt het systeem de  
vorstbeveiliging in. (inschakelen van 
de pompen) 
”- - - - “Vorstbeveiliging is 
gedeactiveerd.  

B-TEMP-VER 
(buitentemperatuurvertraging)  
De keuze van de buitentemperatuur- 
vertraging is aan de bouwstijl van het  
gebouw aan te passen. Bij zware  
bouwstijl (dikke muren is een grote  
vertraging gewenst, omdat een  
verandering van de buitentemperatuur 
aanzienlijk later invloed heeft op de  
binnentemperatuur.Bij lichte bouwstijl  
(geen isolatie) moet de vertraging op  
“0” ingesteld zijn. 
 
VERSCH TK TV (Stooklijnafstand) 
De gevraagde keteltemperatuur van 
een mengcircuit wordt door de som van 
de berekende wenstemperatuur voor  
de aanvoer van het verwarmings- 
systeem met de verwarmingscurve 
berekend. 
De verwarmingscurve-afstand  
compenseert de sensortoleranties en 
het warmteverlies van de menger.  

VERP ONTLAST (vrijgeven van het 
systeem)  
00=> UIT 
01=> Het systeem kan door functies 
(bijv: een koelfunctie van een warm- 
tebron om oververhitting te voorkomen 
of warmteafvoering tijdens service) als 
warmtewisselaar gebruikt worden.  
Tijdens deze functie wordt het systeem 
met de ingestelde maximale  
aanvoertemperatuur verwarmd.  
 
! Alleen bij mixerbedrijf. Voor  
 ketelbedrijf is de afnamedwang 
 altijd geactiveerd. 
 
I-REGELAAR = geintegreerd deel 
(v.b.30 min.) 
Bij een afwijking van ruimtetemperatuur 
van 1K over de ingestelde tijd, wordt de 
aanvoertemperatuur verhoogd door de 
waarde van de ruimtetemperatuur- 
sensor. Normale waarde: 30min.  
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Warmwater *) 

Aanduiding instelbereik Standaard EW 

LAADPMPBLOK 00/01 (Uit/AAN) 01   

POMP-PARA 00/01 (Uit/AAN) 00   

TERUG Verlaten van het menu door Ä 

*) KM bij BUSADRES 00/01 

LAADPMPBLOK (opslagpomp 
blokkering)  
De opslagpomp wordt ingeschakeld,  
wanneer de keteltemperatuur de  
buffertemperatuur met 5 graden  
Celsius overstijgt. Uitschakelen bij  
keteltempertuur < buffertemperatuur  
of bij buffertemperatuur > gewenste  
temperatuur (+naloop) 
 
POMP-PARA (pompen parallelloop) 
De mixer systeempompen loopt  
tijdens de warmwater bereiding. 
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Verwarmingssysteemregeling 
 
Weersafhankelijke regeling 
Over de ingestelde verwarmingscurve 
wordt de ketel - of aanvoertemperatuur 
aangepast aan de gemeten buiten- 
temperatuur, Zodat bij een correct  
berekend verwarmingssysteem in de 
referentieruimte ongeveer de  
ingestelde gewenste omgevings- 
temperatuur heerst. 
 
=> Voor de weersafhankelijke regeling 
is een exacte instelling van de  
verwarmingscurve uitzonderlijk  
belangrijk. 
 
De omkeerpomp weersafhankelijk  
gestuurd. Bij warmtevraag en tijdens  
vorstbeveiliging worden de  
omkeerpompen ingeschakeld. 
 
Omgevingssensor invloed 
De actuele omgevingstemperatuur kan 
d.m.v. een omgevingssensor in de  
berekening van de gewenste  
aanvoertemperatuur meegenomen 
worden. 
De invloedfactor (parameterlijst) is  
tussen 0 (puur weersafhankelijke  
regeling) en 20 (omgevings- 
temperatuurregeling met geringe  
buitentemperatuurinvloed) instelbaar.  
Bij instelling “- - - - “ is de  
omgevingstemperatuurregeling  
gedeactiveerd. De instelling”- - - -“ en 
“0” geeft verschil voor de bedrijfs- 
afhankelijke omkeerpomp schakeling 
aan. 
 
Warmwater bereiding 
Het warmwater programma van het  
bedieningsmodule werkt op de  
gewenste warmwatertemperatuur I van 
de aangesloten hoofdregelaar. Het  
warmwater programma van de  
hoofdregelaar geldt als additief. 
 
Vorstbeveiliging functie 
De vorstbeveiliging functie voorkomt 
automatisch het bevriezen van het  
verwarmingssysteem d.m.v. het  
inschakelen van de verwarming. 

Buitensensor-vorstbeveiliging 
Wanneer de gemeten buiten- 
temperatuur onder de ingestelde  
vorstbeveiliging-temperatuur daalt,  
wordt de gewenste omgevings- 
temperatuur voor het genoemde 
systeem op 5 graden Celsius ingesteld. 
Het verwarmingssysteem wordt  
vrijgegeven. 
- De pompen worden ingeschakeld. 
- De warmtevraag wordt naar de 
 ketel gestuurd. 
 
"----“ => Buitensensor-vorstbeveiliging 
gedeactiveerd 
 
De functie wordt beëindigd wanneer 
de buitentemperatuur met 1k boven de 
ingestelde vorstbeveiligingtemperatuur 
stijgt. 
 
Vorstbeveiliging boven omgevings- 
sensor 
Wanneer de omgevingstemperatuur 
onder de 5 graden Celsius daalt, wordt 
de vorstbeveiliging geactiveerd. De  
gewenste omgevingstemperatuur voor  
het genoemde verwarmingssysteem  
wordt op 5 graden Celsius ingesteld.  
Het verwarmingssysteem wordt  
vrijgegeven. 
- De pompen worden ingeschakeld. 
- De warmtevraag wordt naar de 
 ketel gestuurd. 
 
EEPROM-Check 
Elke 10 minuten wordt er automatisch 
gecontroleerd of er een instelwaarde 
van de regelaar in een van de  
aangegeven grens ligt. Wordt er een 
waarde buiten de grens vastgesteld, 
dan wordt de bijbehorende 
standaardwaarde ingesteld. De 
insteloverschrijding wordt door een 
knipperende E en foutmelding 81 
aangeduid. 
De gebruiker moet in dit geval de  
belangrijkste instelwaarden van de  
regelaar controleren. 
Het waarschuwingsteken verdwijnt na  
de reset van het apparaat.  

Pompen naloop 
Bij het uitschakelen van de  
omkeerpomp loopt deze nog 5 minuten 
door, wanneer de brander 5 minuten 
voor het eind van het ver- 
warmingsprogramma nog ingeschakeld 
wordt. 
 
Pompen blokkeerbeveiliging 
De regelaar voorkomt het blokkeren 
van de pompen indien deze langere tijd 
hebben stil gestaan. 
Door de geïntegreerde blokkeer  
beveiligingfunctie worden alle pompen, 
die in de afgelopen 24 uur niet hebben 
gedraaid, dagelijks om 12:00 uur voor 
5 seconden ingeschakeld. 
 
Mixer blokkeerbeveiliging 
Indien een mixer 24 uur niet bewogen 
wordt, wordt eenmalig om 03:00 uur de 
mixer compleet geopend. 
Het verwarmingssysteem wordt tijdens 
het openen uitgeschakeld. De  
maximale aanvoertemperatuur wordt  
bewaakt. Verbreking bij maximale  
aanvoertemperatuur 5K. 
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Installation  
 
Montage 
 
1. Grondplaat aan de wand  
 bevestigen ( ca. op ooghoogte) 
 
2. Klemmen 1-4 van de grondplaat 
 met de CAN BUS klemmen van de 
 ketel verbinden 
 
3. Optioneel 
 Telefoon afstandschakelaar of 
 externe ruimtesensor aansluiten. 
 [Aansluitklemmen 3+6]  
 
4. Regelgedeelte op grondplaat  
 klikken, daarbij de bovenkant in het 
 midden inhaken en aansluitend de 
 onderkant met lichte druk naar  
 onderen op de grondplaat  
 aandrukken. 
 
Afmetingen: 
147 mm x 97 mm x 33 mm 
 
A:  Bevestigingsgaten (voor montage 
 op wandcontactdoos geschikt) 
B: Opening voor de kabels 
C: Aansluitklemmen (PIN1 is links) 

Demontage 
Met een schroevendraaier in de  
opening aan de onderzijde heffen. 
Aansluitend met de hand de onderzijde 
met een draaibeweging naar boven  
draaien.  

Aansluitklemmen 
PIN1: CAN H 
PIN2: CAN L  
PIN3: CAN - (AARDE) / eBUS - / 
  TELEFOONSCHAKELAAR 
  (AARDE) 
PIN4: CAN + (12V) 
PIN5: eBUS + 
PIN6: RUIMTESENSOR OF  
  TELEFOONSCHAKELAAR  
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In bedrijfsname 
 
Procedure van het in bedrijf nemen 
1. Leest u alstublieft deze handleiding 
 voor in bedrijfs-name aandachtig 
 door. 
 
2. Regelaar monteren, elektriciteit  
 aansluiten en dan de spanning  
 ofwel resp. de ketel inschakelen. 
 
3. Wacht tot standaard aanduiding  
 van de regelaar verschijnt. 
 
4. Bedieningsklep openen 
 
Bij het openen van het klepje voor de 
eerste keer nadat de spanning  
ingeschakeld is, verschijnt het  
“INSTALLATIE” Menu op het display. 
 
5. Ä�INSTALLATIE starten 
 

6. � Waarde instellen 
 

7. � Ä�Waarde opslaan en naar de 
 volgende waarde 
 

8. Bedieningsklep sluiten (Einde 
 INSTALLATIE) 
 

9. Programmaschakelaar op de  
 gewenste bedrijfsvorm instellen, 
 bijv:Automatisch (zie bladzijde 4) 
 
 
BUSADRES (Systeemnummer): 
Het verwarmingssysteem wordt  
beginnend met “01” doorgenummerd. 
Systeemnummers mogen niet  
tweemaal vergeven worden. “00” 
alstublieft alleen bij uitwissel regelaars 
toepassen. 

In bedrijfsname menu 
Alle waarden in dit menu moeten na elkaar, zonder onderbreking, ingegeven 
worden.  
Ä�menu openen,       � waarde verstellen, Ä�waarde opslaan en volgende 
waarde activeren. 

NEDERLANDS Taal instellen  

TIJD  Aktuelle Uhrzeit einstellen: 
1. Minute => Ä => 2. Stunde  

JAAR Aktuelles Datum einstellen 

MAAND Aktuelles Datum einstellen 

DAG Aktuelles Datum einstellen 

BUSADRES 
(siehe S.47)  

Nummer voor het verwarmingssysteem 
ingegeven:  
00-15 => standaard 01 

BUSADRES Nummer voor het verwarmingssysteem 
ingegeven:  
00-15 => standaard 01 

28  



Inhoud 
 
 
 
Installatie en in gebruik name 

 29 

Indien er problemen zijn 
 
Reset 
 
Met een scherp voorwerp (paperclips) 
weerstand indrukken => Opnieuw  
starten van het apparaat. 
 
Ä Progr.-knop gelijktijdig met reset 
 knop indrukken, reset knop loslaten 
 en de progr.-knop vasthouden tot 
 EEPROM in het display verschijnt. 
 => Alle fabrieksinstellingen zijn 
 weer ingesteld. (niet het ver- 
 warmingsprogramma en warm- 
 waterprogramma )  

- Opnieuw starten => Reset indrukken 
- Fabrieksinstellingen instellen => Reset + Progr. Indrukken  

Foutmelding 
 
Foutcoderingen: 
A: Foutcode met waarschuwings- 
 driehoek 
B: Foutcode met een foutnummer  
 
! Toelichting van de foutcodes en 
 nummers, zie de beschrijving van 
 de aangesloten regelaar! 

Systeembus 
 
Het verwarmingssysteem 
De regelaar kan m.b.v. een toevoeg- 
module, die over de integreerde BUS 
aangesloten kan worden, modulair  
uitgebreid worden. Het systeem kan in 
de maximale uitvoering van de regelaar 
de volgende componenten van een 
verwarmingssysteem toepassen. 
 
1-8  Ketels (modulerende of  
  geschakelde) 
1-15  gemixte weersafhankelijke 
  verwarmingssystemen 
0-15  omgevingsregelaars (digitaal 
  of analoog) 
1   solar systeem (2 collectoren, 
  2 buffers) 
1   Vaste brandstofketel  
 
De verschillende componenten worden 
eenvoudig aan het BUS - Systeem  
gekoppeld. De modulen melden zich 
zelfstandig in het systeem aan en  
zoeken via de ingestelde bus- 
herkenning de juiste communicatie- 
partner. 

 
 
De BUS herkenning 
 
Bij mixerregeling en bedienings- 
apparaten 
De Busherkenning (00-15; parameter  
voor de monteur) stelt een nummering  
van het verwarmingssysteem vast. Elke 
bedieningsmodule en elke mixermodule 
behoudt als busherkenning het nummer 
van het toegewezen verwarmings- 
systeem. 
 
- Systeemnummers (00-15) mogen 
 niet tweemaal toegekend worden. 
- Systeemnummer 00 en 01 mogen 
 niet gelijktijdig toegepast worden. 
- De verwarmingssystemen worden 
 beginnend met “01” door- 
 genummerd. 
- Het systeemnummer “00” alstublieft 
 alleen bij uitwisselregelaar  
 gebruiken, indien “00” in de  
 uitgewisselde regelaar gebruikt 
 wordt.  

 
 
Voorbezetting 
Verwarmingssysteem 1  01 
 
! Na het instellen van alle BUS  
 herkenningen moet het  
 verwarmingssysteem eenmaal van 
 de spanning afgeschakeld worden.  
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Foutmeldingen 
Als er een fout in de verwarmings- 
installatie optreedt, verschijnt er een 
knipperende gevarendriehoek (E) en 
het display toont het bijbehorende  
foutnummer. De betekenis van de  
getoonde foutcode staat in de  
onderstaande tabel. 
Na het opheffen van een fout moet de 
installatie opnieuw worden opgestart 
=> RESET. 
 
RESET 
Kort uitschakelen van het toestel  
(Netschakelaar). Regelaar start  
opnieuw, configureert zich opnieuw en 
werkt vervolgens verder met de reeds 
ingevoerde waarden. 
 
RESET+ Ä�
Overschrijven van alle instelwaarden 
met standaardwaarden (behalve taal, 
tijd en voelerwaarden). 
De extra toets (Ä) moet bij het  
inschakelen van de regelaar  
(netspanning aan) ingedrukt worden, 
tot "EEPROM" in de display verschijnt. 
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Foutnumm  Foutomschrijving  

Communicatiefouten 

E 90 Uitlezing 0 en 1 op Bus. De buscodes 0 und 1 mogen niet 
tegelijkertijd worden gebruikt. 

E 91 Bus ID bezet. De ingestelde Bus ID wordt al door een ander 
toestel gebruikt. 

Interne fouten 

E 81 EEPROM-fout. De ongeldige waarde werd door de  
standaardwaarde vervangen 
E parameterwaarden controleren! 

E 69 Aanvoerwatervoeler HK2 

E 70 Aanvoerwatervoeler HK1 

E 75 Buitenvoeler 

E 76 Boilervoeler 

E 78 Verdelervoeler 

E 79 Voeler multi-functierelais 1 

E 80 Omgevingsvoeler HK1 

E 83 Omgevingsvoeler HK2 / Boilervoeler onder /  
Voeler zwembad  

Voeler- fouten (breuk/sluiting) 

E 68 Collectorvoeler 1 

E 67 Collectorvoeler 2 

E 77 Ketelvoeler 

E 84 Vochtigheidvoeler  
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Fout oplossen 
 
Algemeen 
Bij het slecht functioneren van uw  
systeem moet u uw bedrading van de  
regelaar en regelcomponenten  
controleren. 
 
BUS Aansluiting: 
 

Verbinding van het bedienings- 
apparaat naar 
Mixer => weergave van het communi- 
catiesymbool in het standaard display 
(naar gelang uitvoering „ “ of „v“) 
Ketelregelaar => weergave van de  
buitentemperatuur en keteltemperatuur 
(zie “aanduiding / systeem”)  
 
 
Verbinding ketelregelaar naar 
Bedieningsapparaat => Weergave van 
actuele omgevingstemperatuur en 
gewenste omgevingstemperatuur 
“- - - -“ (zie aanduiding / verwarmings- 
systeem”)  
 
Van mengregelaar tijdens verbinding 
naar 
Ketelregelaar => weergave van de 
buiten- en de ketel-tem-peratuur (zie 
weergave/systeem) 
Bedieningsapparaat => weergave van 
de omgevingstemperatuur en het 
verbergen van de actuele gewenste 
omgevingstemperatuur „----„ (zie 
weergave / verwarmingssysteem)  

Indien storing van de communicatie 
Verbindingskabels controleren: BUS  
aansluitingen en sensoraansluitingen  
moeten ruimschoots verwijdert liggen  
van spanningsleidingen. Aarde  
omgekeerd aangesloten? 
 
Bus dataleiding controleren: 
over de klemmen “+”en “-“ van de BUS 
stekkers moet op zijn minst 8V DC 
staan. 
(Stekker IX, klemmen 3 + 4). Indien u 
een geringe spanning meet moet er 
een externe stroomvoorziening 
geïnstalleerd worden.  
 
Pompen schakelen niet uit 
Bedrijfstype controleren => Standa F 
(B ?). Instelwaarde “POMP AAN” 
controleren (standaard 00). 
 
Pompen schakelen niet in 
Bedrijfstype controleren => Standaard  
F (B testen) 
 
Klok en verwarmprogramma  
controleren => verwarmingstijd 
 
Pompenschakeling controleren 
=> Type van de pompenschakeling 

Standaard => buitentemperatuur > 
gewenste omgevingstemperatuur? 
 

Verwarmgrenzen => buitentemperatuur 
> geldige verwarmgrens? 
 

Omgevingsregeling => omgevings- 
temperatuur > gewenste temperatuur 
+ 1K 
 
Foutcode 81 
Deze fout geeft een verandering in het 
geheugen van de regelaar aan. (bijv: 
EMV) Controleer u alstublieft alle  
instelwaarden. 
 
Verdere foutcodes / nummers 
Door de ketel en mixerregelaar kunnen 
andere foutnummers in het display 
worden weergegeven. Kijkt u alstublieft 
de betekenis in de handleiding van de 
ketel na. 
 

Technische gegevens 

Stroomvoorziening 12 V DC +/- 15%  

Stroomverbruik ~ 25 mA  

Veiligheidsklasse volgens EN 60529  IP 40  

Veiligheidsklasse volgens EN60730  III 

Stand-by-tijd van de klok  > 10 uur. 

Omgevingstemperatuur in bedrijf  0 tot 50 °C 

Omgevingstemperatuur bij opslag  - 20 tot 60 °C 

Kamersensor 
 
- Tolerantie in Ohm  
- Temperatuurtolerantie  

Meetweerstand 
NTC 5 kΩ 
+/-1% bij 25°C 
+/- 0,2K bij 25°C 

Telefoonafstandschakelaar 
Met deze telefoonschakelaar kan de 
regelaar in verwarmingsbedrijf (B) 
omgeschakeld worden. 
Het warmwater functie, in bedrijf met 
externe opslag, wordt tijdens deze tijd  
vrijgegeven. 
 
Aansluiting van de telefoon- 
schakelaar: 
Aansluitklemmen 3+6. 
 

Zodra er op deze klemmen een  
kortsluiting wordt geconstateerd,  
schakelt de regelaar in de ver- 
warmingsmodus (met gewenste 
kamertemperatuur I) en geeft de 
warmwatervoorbereiding vrij. Pas 
wanneer de kortsluiting weer is  
verholpen, verwamt de verwarming 
weer volgens de ingestelde modus 
resp. Conform het ingestelde 
verwarmingsprogramma.  



 Service: 

 
 
 
 
 

ELCO GmbH 
D - 64546 Mörfelden-Walldorf 
 
ELCO Austria GmbH 
A - 2544 Leobersdorf 
 
ELCOTHERM AG 
CH - 7324 Vilters 
 
ELCO-Rendamax B.V. 
NL - 1410 AB Naarden 
 
ELCO Belgium n.v./s.a. 
B - 1731 Zellik 


