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Met de DFW afstandbediening kunt 
U voor één verwarmingskring alle 
belangrijke instellingen opvragen, 
die ook die ook op de regelaar mo-
gelijk zijn. Via eBus is er tussen de 
DFW afstandbediening en de rege-
laar LOGON M een constante ge-
gevensuitwisseling, zodat de instel-
lingen op DFW of op de regelaar 
waargenomen worden. De bedie-
ning is dezelfde zoals voor de re-
gelaar 
 
De digitale afstandbediening DFW 
Is een afstandbediening voor één 
verwarmingskring. Bij twee verwar-
mingskringen werkt de afstandbe-
diening op beide kringen. Via een 
speciale configuratie, uitgevoerd 
door uw vakman, kan elke kring 
met één afstandbediening aange-
sloten worden .  
 
 
 
 

Energie-Spaar-Logica 
Via een ingebouwde ruimtevoeler 
en de EPS-Logica kunnen steilheid 
van de verwarmingscurve op het 
gebouw afgestemd worden en de 
opwarmtijden geoptimaliseerd wor-
den.  
De ruimtetemperatuur wordt con-
stant gecontroleerd en naar de ge-
vraagde temperatuur geregeld.  
 
Aan- en afwezigheidtoets 
De regelaar schakelt de verwar-
ming aan de hand van de gepro-
grammeerde tijden op dag- of 
nacht regime. Deze geprogram-
meerde volgorde kan onderbroken 
worden.Staat de regelaar in dagre-
gime, volgt onmiddellijk een om-
schakeling naar nachtregime en 
omgekeerd. Deze manuele scha-
keling kan gebruikt worden, wan-
neer voor langere tijd de woning 
verlaten wordt of wanneer ‘s 
avonds langer verwarmt dient te 
worden dan normaal. 

Keuze van het bedrijfsregime 
Het gewenste regime wordt be-
paald, indien U de toets 

 
 
 

Zo vaak indrukt, tot de aanduidbalk 
(8) onder het symbool van het ge-
wenste regime staat 

Technische gegevens 
Wandmodel met montagesokkel, 
pluggen en schroeven.  
 
Aansluiting                          eBus 
 
Kabel      2 draad ongepolariseerd 
 
Afstand tussen DFW  
en een regelaar                  100 m 
 
Afstand tussen twee DFW  
en een regelaar                   40 m 
 
Spanningvoorziening           eBus 
 
Omgevingstemperatuur    2...50°C 
 
Opbouwmaat          100 x 100 mm 
 
Ruimtevoeler                  NTC 8k2 
 

Overzicht bediening 
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De bedrijfsmodus instellen 
Bij levering is de regelaar op 
”AUTOMATISCH dag / nacht” ingesteld. 
Dit merkt u in de onderste regel op het 
display, van de afstandbediening, doordat 
het symbool “zon / maan” onderstreept is. 
De vooraf  ingestelde kamertemperatuur 
overdag is 20°C, de vooraf ingestelde ka-
mertemperatuur ‘s nachts is 10°C. In het 
dagbedrijf regelt de regelaar de ingestelde 
kamertemperatuur overdag. ‘s Nachts 
wordt het verwarmingsvermogen verlaagd 
tot het vermogen dat door de ingestelde 
kamertemperatuur nacht wordt vereist. De 
omschakeling tu ssen dag- en nachtbedrijf 
gebeurt via een schakelklokfunctie die in 
de regelaar is ingebouwd. In de fabriek 
werden de volgende schakeltijden sta n-
daard ingesteld:  

De bedrijfsregimes 
U kunt kiezen tussen zeven bedrijfsregi-
mes. Ieder regime wordt voorgesteld door 
een symbool in de onderste regel van het 
display. Het huidig gekozen regime is on-
derstreept (cursor). Door de toets  in te 
drukken verschuift de cursor van links 
naar rechts onder de regime symbolen.  
 

Vorstbeveiliging 
In alle regimes is volgens de instelling 

in de fabriek een vorstbeveiligingsfunctie 
actief. Dit betekent dat bij buitentemperatu-

ren onder 0°C de regelaar de verwarming 
inschakelt op het laagste niveau zodat 
geen schade door de aanhoudende vorst 
zou worden veroorzaakt.  
De verwarming kan dus door de vorstbe-
veiligingsfunctie worden ingeschakeld, 
zelfs als er een ander regime is geselec-
teerd waarin geen (of tijdelijk geen) verwar-
ming moet worden verwacht. Het vorstbe-
veiligingsbedrijf wordt op het display aan-
geduid met een specifiek symbool.  
 
Betekenis van de bedrijfsregimes 
Door een bedrijfsregime te kiezen stemt u 
het regime van uw installatie af op uw indi-
viduele wensen. Op een gewone werkdag 
zult u waarschijnlijk een van de AUTOMA-
TISCHE regimes selecteren, waarbij via 
een schakelklokfunctie wordt omgescha-
keld tussen dag en nacht regime. 
De volgende regimes kunnen worden ge-
selecteerd:  
 

Automatische omschakeling tus-
sen  “dag aan” en ” nachts uit”. 
Tijdens het dagregime regelt de rege-

laar de ingestelde kamertemperatuur en ‘s 
nachts blijft de verwarming uitgeschakeld. 
De omschakeling gebeurt via een schakel-
klokfunctie. De schakeltijden zijn ofwel als 
standaardprogramma vooraf ingevoerd, 
ofwel individueel geprogrammeerd.  
 

Automatische omschakeling tus-
sen dag- en nachtregime . 
Tijdens het dagregime regelt de rege-

laar de ingestelde kamertemperatuur over-
dag. ‘s Nachts wordt het verwarmingsni-
veau verlaagd tot de ingestelde nachtte m-
peratuur. De omschakeling gebeurt via een 
schakelklokfunctie.  

De schakeltijden zijn ofwel als standaard-
programma vooraf ingevoerd, ofwel indivi-
dueel geprogrammeerd.  
 

Constant dagregime 
De omschakeling naar het nachtregi-

me via de schakelklokfunctie is niet actief,   
d.w.z. de regelaar regelt de kamertempera-
tuur volgens de ingestelde temperatuur 
van de dag zonder rekening te houden met 
de geprogrammeerde tijden. Bovendien is 
de warmwaterbereiding permanent inge-
schakeld. 
 

Constant nachtregime. 
De omschakeling op dagregime via 

de schakelklokfunctie is niet actief, d.w.z. 
de regelaar regel t de kamertemperatuur 
uitsluitend volgens de ingestelde nacht-
temperatuur. De bereiding warmwater is 
uitgeschakeld.  
 

Vakantie 
“Verwarming uit” via een instelbaar 

aantal vakantiedagen. Kies deze modus 
als u meerdere dagen afwezig bent en 
energie kunt besparen, maar toch in een 
behaaglijk warm huis wenst thuis te ko-
men.  
De warmwater bereiding is tijdens het va-
kantiebedrijf uitgeschakeld.  
 

Regelaar uit.  
De verwarming en de warmwaterbe-

reiding zijn uitgeschakeld.  
 

Alleen warmwaterbereiding 
De warmwaterbereiding treedt in wer-

king op de via de schakelklokfunctie inge-
stelde tijdstippen. De verwarming blijft ui t-
geschakeld.  

 Dagbedrijf Nachtbedrijf 
Ma-Do vanaf 6u00 vanaf 22u00 
Vr vanaf 6u00 vanaf 23u00 
Za vanaf 7u00 vanaf 23u00 
Zo vanaf 7u00 vanaf 22u00 

• Ruimte— insteltemperaturen                    =           Instelling van de gewenste ruimtemperaturen voor dag en nachtregime  
• Verwarmingskurve—steilheid      =           Afstemmen van de verwarmingsinstallatie op het gebouw 
• Warmwater—insteltemperatuur   =           Instellen van de gewenste warmwatertemperatuur 

Toets Uitvoering Instelling Bereik Wijzigen met 

 Verwarmingskring instelling— Ruimtinsteltemperaturen,  
 Ruimtetemperatuur dagniveau 20°C 5—30°C  
 Ruimtetemperatuur nachtniveau 10°C 5—30°C  
 Verwarmingskurve   
 steilheid 1,2 0.3—3.0  
 Warmwater—insteltemperatuur  ( enkel wanneer boiler voorhanden is)   
 Warmwater—insteltemperatuur   55°C 10—60°C   
 Terugschakelen naar normaal display   

Bedrijfsregime instellen 
Instelwaarden 
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Toets Uitvoering  Wijzigen met 

 Oproep van  schakeltijden verwarming   

Oproep eerste schakeltijd dagregime   

 Verwarming schakeltijden veranderen Bemerking  

 Uren Wijzigen van de Uren-Minuten-Weekdagen 
met de naaststaande toetsen wanneer deze 
pinkend in het display aangegeven zijn 

 

 Minuten 

 Weekdagen 

 Oproep eerste schakeltijd nachtregime   

 Uren-Minuten-Weekdagen Wijzigen zoals hierboven beschreven  

 Oproep eerste schakeltijd dagregime    

 Uren-Minuten-Weekdagen Wijzigen zoals hierboven beschreven  

Bij één kring verwarming 
Verwarmingskring = schakeltijden 1-28 
 
Bij twee kringen verwarming 
Iedere kring = schakeltijden 1-14 

Schakeltijden AAN = dagniveau 
Schakeltijden UIT = nachtniveau 
Worden afwisselend aangeduid . 
Schakeltijden kunnen gewijzigd worden.  
Vrije schakeltijden zijn   -:-   aangeduid 

 

Oproep eerste schakeltijd  
Warmwater lading AAN  

 

 LSP aanduiding Logisch-Standaard-Programma is een vast 
ingestelde boilerlading dat aan het verwar-
mingsprogramma gekoppeld is. Het begint 45 
min. voor de start van het verwarmingspro-
gramma. 

 

 Warmwater-productie-schakeltijden                  (wanneer een boiler voorhanden is) 
instellen 

 

 LSP naar vrije schakeltijden wijzigen Uitlezing  =  00:00  = 
 
Uitlezing  =  23:00  = 

 

 Uren-Minuten-Weekdagen Wijzigen zoals hierboven beschreven  

 Oproep van de 14 schakeltijden 
Warmwaterlading AAN/UIT 

Schakelpunt voor warmwaterlading AAN 
wordt afwisselend aangeduid 

 

 Oproep eerste schakeltijd sanitaire circulator AAN   

 Sanitaire circulatiepomp-schakeltijden ingeven   

 Uren-Minuten-Weekdagen Wijzigen zoals hierboven beschreven  

 Oproep van de 14 schakeltijden 
Sanitaire pomp AAN/UIT 

Schakelpunt voor sanitaire pomp AAN wordt 
afwisselend aangeduid 

 

 Terugschakelen naar normaal display    

 

• Oproep van de schakeltijden 
De volgende geprogrammeerde scha-
keltijden worden na elkaar opgeroepen 
en voor programmering getoond: 
− Verwarmingskring 
− Boiler laadpomp (wanneer voorhan-

den) 
− Sanitaire circulatiepomp 

Volgende Symbolen verschijnen bij oproep van de gepro-
grammeerde schakeltijden in het display bij: 
Verwarming            verwarming           boilerlading  sanitaire pomp 
      AAN                              UIT                           AAN = I              AAN= I 
                                                                                 UIT = 0               UIT = 0  

Bediening 
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Bijzondere functies 

ELCO-MAT N.V.                                              TEL. : 02/463.19.05 
Research Park                                                FAX  : 02/463.17.05 
Pontbeeklaan 53 
1731    ZELLIK 

• Manuele niveauomschakeling     =       Het huidige uurgestuurde verwarmingsregime (dag of nacht)      
                                                               kan omgeschakeld worden. Bij het volgend schakelpunt wordt    
                                                               het uurgestuurde verwarmingsregime opnieuw geactiveerd 

• Boilerlading 
     Vrijgeven/stopzetten                     =       Manuele vrijgave of stoppen van de boilerlaadtijd.  
                                                                    Het volgende schakelpunt heft deze manuele ingreep weer op.  

Toets Manuele niveauomschakeling Bemerking Wijzigen met 

  
Dag/nacht niveau manueel omschakelen 
 

  

 Manuele éénmalige boilerlading    

 
2 x 

 
Boilerlading vrijgeven/stopzetten 
 

  

 
 
 
 
• Steilheids optimalisatie activeren         Hierbij kan de steilheid van de verwarmingscurve automatisch    

                                                               aan de eigenschappen van het gebouw aangepast worden.  
 
Hoe te werk gaan: 
Volgende toetsen na elkaar indrukken:  
 
 
            of 
 
 
 
 
 
  5 sec.                   Aanduiding steilheids waarde pinkt                   
 
De terugschakeling naar normaal  
display  gebeurd door de toets 
 


