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Veiligheidsvoorschriften

Algemeen

Met dit waarschuwingsteken wordt in deze handleiding op lichamelijke en/of stoffelijke risico’s
attent gemaakt.

Aansluiting op het lichtnet

Bij de aansluiting gelieve u de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf op te volgen. De ver-
warmingsregelaar mag alleen door erkende installateurs worden gemonteerd en onderhouden.

Bij ondeskundige installatie bestaat er gevaar voor lijf en leven.

Garantiebepalingen

Bij ondeskundige installatie, inbedrijfstelling, onderhoud of reparatie van de regelaar komen
de aanspraken op garantie jegens de fabrikant te vervallen.

Opmerkingen

Sommige bedieningshandelingen worden aan de hand van voorbeelden verklaard. De toestan-
den van de regelaar zijn dan als blokken afgebeeld en beschreven. Om naar de volgende toe-
stand te komen, dient men het afgebeelde element te bedienen danwel de beschreven han-
deling uit te voeren.

Symbolen van de toetsen:
Programmeertoets
Draaikeuze schakelaar

Aanwijzingen

! Belangrijke aanwijzingen zijn door een uitroepteken kenbaar gemaakt.

De E6-regelaar
De E6 is bestemd voor het regelen van verwarmingsinstallaties.
Met behulp van de ingebouwde bus-interface kan de E6 in geregelde verwarmingsinstallaties
met maximaal 15 verwarmingsgroepen worden toegepast. Het configureren gebeurt automa-
tisch door het herkennen van de aangesloten voelers (sensors). De circulatiepompen worden
overeenkomstig de behoeften gestuurd. De dynamische, van de belasting afhankelijke hyste-
resis zorgt voor een comfortabele verwarming en de ketelregeling reduceert het aantal brand-
erstarts tot een minimum.

Mengmodule E6
- Regeling van twee menggroepen
- Invoer van tapwatertijden en van de bijbehorende gewenste tapwatertemperaturen1) (twee 

stuks)
- Extra tijdgestuurd relais (bijv. voor een circulatiepomp)
- CAN bus-interface aanwezig

ALGEMEEN

BEDIENING

1) De gewenste temperatuur van het tapwater en de tijden waarop het ter beschikking staat, kan alleen bij de E6 met bus

code 0 of 1 worden ingesteld.
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Bedrijfstoestanden

A bedieningsklep
B draaikeuzeschakelaar
C display
D tijdklok
E dag van de week
F bedrijfstoestandsindicatie (automatisch bedrijf )

i Standbybedrijf

De verwarmingsgroepen en tapwaterproductie zijn uitgeschakeld maar de vorstbeveiliging is
actief.

q Automatischbedrijf

Tijdens de geprogrammeerde verwarmingsperiodes worden de verwarmingsgroepen op de
berekende temperatuur geregeld. Buiten deze verwarmingsperiodes word op de nachtverla-
gingstemperatuur geregeld. Alleen in deze bedrijfsmodus, zijn aangesloten afstandbedienin-
gen en bedieningsmodules (BM’s) actief.

h Normaalbedrijf

De verwarmingsgroepen worden voortdurend op de ingestelde temperatuur geregeld.
Gedurende het verwarmingsprogramma van het tapwater wordt de ketel op de gewenste
waarde voor het tapwater geregeld.

C Nachtbedrijf

De verwarmingsgroepen worden voortdurend op de ingestelde nachtverlagingstemperatuur
geregeld. De tapwaterbereiding blijft in deze modus actief.

F Zomerbedrijf (tapwaterbedrijf)

Alleen de tapwaterbereiding en de vorstbeveiliging zijn actief. De rest van de installatie
bevind zich in de standby-toestand

j Servicebedrijf

In deze modus zijn alle pompen en ketels ingeschakeld en worden de menggroepen openge-
stuurd.

x Handbedrijf (noodbedrijf d.m.v. schakelaar hand/auto)

Alle pompen zijn ingeschakeld. De menggroepen worden niet aangestuurd, dit moet dus
eventueel met de hand gebeuren. Alle pompen en ketels worden ingeschakeld, de menggroe-
pen zijn alleen met handbediening open te sturen.
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Programmering

Instellingen

Door het openen van de voorklep gaat de E6 regelaar automatisch op info- en programmeer-
modus over.

Alle gegevens worden volgens hetzelfde principe ingevoerd:

1. Klep aan de voorkant van de regelaar openen -> de regelaar gaat op INFO modus over. De
pijl (beneden) wijst naar de eerste basisfunctie (ruimtetemperatuur 1) P1.

2. Met de draaikeuzeschakelaar wordt de gewenste basisfunctie gekozen. De basisfunc-
ties omvatten instelbare parameters of verdere bedieningsniveau’s.

3. De gekozen basisfunctie wordt met de programmeringstoets geactiveerd.
4. Als de programmeringstoets wordt ingedrukt om een lager bedieningsniveau te be-

reiken: verder met punt 2!
5. Als de programmeringstoets wordt ingedrukt om een andere waarde in te stellen, gaat 

de regelaar op programmeermodus over (het rode lampje / programmeringsindicator licht 
op).

6. Met de draaikeuzeschakelaar kan de ingestelde waarde worden gewijzigd.
7. De programmeringstoets opnieuw indrukken, de nieuwe waarde is het geheugen 

opgeslagen.
8. Als de klep voor het indrukken van programmeringstoets wordt gesloten, is de pro-

grammeringsmodus ten einde. De regelaar toont dan het standaard display (keteltempera-
tuur en tijd). De gewijzigde waarde wordt niet in het geheugen opgeslagen.

! Door een druk op de programmeringstoets bij keuze van de functie “TERUG” 
(=> “End”) wordt het volgende, hogere bedieningsniveau opgeroepen.

A draaikeuzeschakelaar (instelwaarden kiezen / waarden wijzigen)
B hand/auto (RESET) schakelaar
C programmeringsindicator (rode led)
D programmeringstoets 
E aansluiting voor optische interface
F bedieningsklep (open)

a pijl basisfuncties
b ontgrendelingsgaten
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De basisfuncties

De basisfuncties kunnen na het openen van het bedieningsklepje met de draai-
keuzeschakelaar worden gekozen.

P1 Ruimtetemperatuur 1 / Bereik 5-40°C Default / 20°C

Het display toont links de actuele ruimtetemperatuur indien een FBRI of BM op deze groep is
aangesloten en rechts de bijbehorende gewenste waarde voor groep 1 en het symbool voor
de status van de groep.
- Toets (het rode lampje brandt)
- Gewenste temperatuur wijzigen d.m.v.
- Waarde opslaan met 

P2 Ruimtetemperatuur 2 / Bereik 5-40°C / Default 20°C

Het display toont links de actuele ruimtetemperatuur indien een FBRI of BM op deze groep is
aangesloten en rechts de bijbehorende gewenste waarde voor groep 2 en het symbool voor
de status van de groep.
- Toets (het rode lampje brandt)
- Gewenste temperatuur wijzigen d.m.v.
- Waarde opslaan met 

P3 Nachtverlagingstemperatuur (spaartemperatuur) / Bereik 5-40°C / Default 10°C

Het display toont de nachtverlagingstemperatuur voor de gehele installatie (rechts).
- Toets (het rode lampje brandt)
- Nachtverlagingstemperatuur wijzigen d.m.v.
- Waarde opslaan met 

P4 Tapwatertemperatuur / Bereik 10-70°C / Default 50°C

Het display toont links de actuele tapwatertemperatuur en rechts de bijbehorende gewenste
waarde voor de tapwaterbereiding.
- Toets (het rode lampje brandt)
- Gewenste temperatuur wijzigen d.m.v.
- Waarde opslaan met 

P5 Stooklijn 1 / Bereik 0,2-3 / Default 1,2

Het display toont rechts voor de weersafhankelijke regeling de steilheid van de stooklijn t.b.v.
verwarmingsgroep 1.
- Toets (het rode lampje brandt)
- Stooklijn wijzigen d.m.v. 
- Waarde opslaan met 

P6 Stooklijn 2 / Bereik 0,2-3 / Default 1,2

Het display toont rechts voor de weersafhankelijke regeling de steilheid van de stooklijn t.b.v.
verwarmingsgroep 2.
- Toets (het rode lampje brandt)
- Stooklijn wijzigen d.m.v. 
- Waarde opslaan met 

P7 Vakantie / Bereik 0-99 / Default 0

Het display toont rechts de geprogrammeerde duur in dagen van de vakantie in voor de
gehele installatie.
- Toets  (het rode lampje brandt)
- Vakantiedagen invoeren d.m.v. 
- Waarde opslaan met 
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P8 Tijd / dag

Het display toont rechts de actuele tijd en de dag van de week, dat door een cijfer aan de
bovenste rand van het display wordt aangegeven. 
(maandag = 1, ..., zondag = 7).
- Toets (het rode lampje brandt)
- Tijd wijzigen d.m.v. / Bereik 00:00-24:00 / Default 10:00

- Toets (het rode lampje blijft branden)
- Weekdag wijzigen d.m.v. / Bereik 1 - 7 / Default 1

- Dag en tijd opslaan d.m.v. 

P9 Verwarmingsprogramma / Bereik 0,2 - 3 / Default 1,2

Voor het programmeren en kiezen van verwarmingsprogramma’s (zie het desbetreffend 
hoofdstuk).

P10 Parameterlijst

Voor het invoeren en opvragen van de parameters 01 t/m 85
- Toets indrukken
- Instelwaarde kiezen d.m.v. . De waarden van de installatie staan rechts, de bijbehorende

parameternummers links  -> zie parameterlijst.
- Toets (het rode lampje brandt)
- Waarde wijzigen d.m.v. 
- Waarde opslaan met 

! Als er een bepaalde parameter niet in de installatie aanwezig is, wordt dit ofwel door 
streepjes op het display kenbaar gemaakt (————) of de parameter wordt onderdrukt 
en kan dan niet met de draaikeuzeschakelaar worden gekozen.

! Het niveau Installateur (vanaf parameternummer 20 in de parameterlijst) bevat het code-
nummer van de opgeslagen parameters (zie hoofdstuk Niveau Installateur).

Display

A Displayfuncties (de pijl wijst naar het symbool)
1 Mengklep 1 opent
2 Mengklep 1 sluit
3 Mengklep 2 opent
4 Mengklep 2 sluit
5 Tapwaterpomp loopt
6 CV circulatiepomp 1 loopt
7 CV circulatiepomp 2 loopt
8 Tijdgestuurde circulatiepomp loopt
9 Brander trap 1 ingeschakeld
10 Brander trap 2 ingeschakeld

B Parameternummers / gemeten temperatuur
C Nachtbedrijf / uitschakeltijd
D Verwarmen / inschakeltijd
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E Parameters (temperaturen, steilheden, tijden, AAN/UIT [1/0], foutnummers, End)
F Dag van de week (1-7)
G Waarschuwing / storing
H Pijl wijst naar basisfunctie
I Vakantiebedrijf
J Verwarmingsperiode (1-3)
K Actuele bedrijfstoestand

Basisfunctie ruimtetemperatuur Basisfunctie tijd/dag Basisfunctie parameterlijst

a Pijl wijst naar basisfunctie
b Ruimtetemperatuur verwarmingsgroep 1 of 2
c Verwarming actief
d Ingestelde ruimtetemperatuur
e CV circulatiepompen 1 en 2 lopen
f Dag van de week
g Tijd
h Parameternummers
i Ingestelde parameterwaarde

Verwarmingsprogramma

Het niveau verwarmingsprogramma

Voor elk verwarmingsgroep kunnen er twee verwarmings-programma’s worden ingevoerd
waartussen de gebruiker steeds kan kiezen. Na het openen van de bedieningsklep wordt de
basisfunctie Verwarmingsprogramma P9 met de draaikeuzetoets gekozen. Met de pro-
grammeringstoets is het invoerniveau te bereiken.

Verwarmingsprogramma’s invoeren

1) Verwarmingsprogramma:
Verwarmingsprogramma kiezen om de schakeltijden in te voeren (voor de groepen I 
of II, warm water of circulatiepomp) d.m.v. de draaikeuzeschakelaar .

2) Toets indrukken.
3) Dag van de week/periode:

Keuze van de dag of periode waarvoor de schakeltijden moeten worden vastgelegd 
d.m.v. de draaikeuzeschakelaar . 

4) Toets indrukken.
5) Schakeltijd:

Keuze van de te wijzigen schakeltijd d.m.v. draaikeuzeschakelaar .
6) Toets indrukken (het rode lampje brandt).
7) Schakeltijd d.m.v. de draaikeuzeschakelaar wijzigen.
8) Opslaan met toets .
9) Terug (naar het hogere niveau):

Met de draaikeuzeschakelaar “End” kiezen. Toets indrukken.

! Als het bloksgewijs invoeren van schakeltijden geactiveerd is (ma-vr, za-zo, ma-zo) toont 
het display de actuele schakeltijden van de eerste dag van het blok en niet de schakel-
tijden van het gehele blok. Door het activeren van een schakeltijd met de programmering
stoets (het rode lampje brandt) en het daaropvolgende opslaan van de waarde met 
een hernieuwde druk op de toets worden alle schakelwaarden in het blok door de 
waarden van de eerste dag van het blok vervangen!

Z

Z

a b c d e
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Aanbevolen bedrijfstoestand

1) Alle verwarmingsperioden voor de periode van maandag tot zondag invoeren (over alle 
schakeltijden van de week heen!).

2) Afwijkende schakeltijden voor de desbetreffende dagen invoeren.

Verwarmingsprogramma kiezen

1) De functie 03 of 06 kiezen d.m.v. de draaikeuzeschakelaar op het niveau 
Verwarmingsprogramma.

2) Toets indrukken.
3) Verwarmingsprogramma 1 of 2 d.m.v. de draaikeuzeschakelaar kiezen.
4) Toets indrukken. Het gekozen verwarmingsprogramma loopt automatisch af.

Het niveau verwarmingsprogramma

Na het openen van de bedieningsklep wordt de basisfunctie Verwarmingsprogramma P9 met
de draaikeuzeschakelaar gekozen. Toets indrukken.

Invoer van de verwarmingsperioden voor het verwarmingsprogramma 1 voor de

groep 1 (zie weekdag / periode)

Invoer van de verwarmingsperioden voor het verwarmingsprogramma 2 voor de

groep 1 (zie weekdag / periode)

Keuze van het actuele verwarmingsprogramma voor de groep 1 (programma 01 of

02) met 

Invoer van de verwarmingsperioden voor het verwarmingsprogramma 1 voor de

groep 2 (zie weekdag / periode)

Invoer van de verwarmingsperioden voor het verwarmingsprogramma 2 voor de

groep 2 (zie weekdag / periode)

Keuze van het actuele verwarmingsprogramma voor de groep 2 (programma 01 of

02) met 

Invoer van de tijden voor de werking van de warmtapwaterbereiding 

(zie weekdag / periode)

Invoer van de tijden voor de werking van de circulatiepomp

(zie weekdag / periode)

Door op de programmeringstoets te drukken, wordt het niveau verwarmingspro-

gramma verlaten. Met de draaikeuzeschakelaar kan dan een andere basisfunc-

tie worden gekozen. Het sluiten van de bedieningsklep sluit de invoer af.
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Het niveau Weekdag/periode

Na de keuze van het verwarmingsprogramma2) voor de invoer van de schakeltijden d.m.v.
toets wordt de weekdag resp. de periode waarvoor de schakeltijden moeten gelden met
de draaikeuzeschakelaar gekozen.

Het niveau Schakeltijden

A Parameternummers (zie tabel; hier: voor verwarmingsprogramma 1)
B Display van de gekozen weekdag / weekperiode (hier: dinsdag)
C Invoer van de schakeltijd voor verwarmingstijd 1, 2 of 3 (hier: 1)
D Invoer van de inschakel- of uitschakeltijd (hier: inschakeltijd)
E Ingevoerde inschakeltijd (hier: 6.00 uur)
F Display van het gekozen verwarmingsprogramma (hier: voor de groep 1)

Invoer van de verwarmingsperioden voor maandag

Invoer d.m.v. toets 

Invoer van de verwarmingsperioden voor dinsdag 

Invoer d.m.v. toets 

Invoer van de verwarmingsperioden voor woensdag 

Invoer d.m.v. toets 

Invoer van de verwarmingsperioden voor donderdag 

Invoer d.m.v. toets 

Invoer van de verwarmingsperioden voor vrijdag 

Invoer d.m.v. toets 

Invoer van de verwarmingsperioden voor zaterdag 

Invoer d.m.v. toets 

Invoer van de verwarmingsperioden voor zondag 

Invoer d.m.v. toets 

Invoer van de verwarmingsperioden voor maandag t/m vrijdag 

Invoer d.m.v. toets 

Invoer van de verwarmingsperioden voor zaterdag t/m zondag 

Invoer d.m.v. toets 

Invoer van de verwarmingsperioden voor maandag t/m zondag 

Invoer d.m.v. toets 

D.m.v. toets komt men weer terug bij het niveau Verwarmingsprogramma. Met

de draaikeuzeschakelaar kan het volgende verwarmingsprogramma kiezen. Het

sluiten van de bedieningsklep sluit de invoer af.

2) Display van de verwarmingsgroep door pijl

op het bijbehorende pompsymbool
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Na het kiezen van de weekdag resp. de periode waarvoor een schakeltijd moet worden 
ingevoerd wordt de te wijzigen schakeltijd met de draaikeuzeschakelaar gekozen.

Schakeltijden
Groep 1 -> verwarmingsprogramma 1

Invoeren:

starttijd van de eerste verwarmingsperiode

Invoeren:

einde van de eerste verwarmingsperiode

Invoeren:

starttijd van de tweede verwarmingsperiode

Invoeren:

einde van de tweede verwarmingsperiode

Invoeren:

starttijd van de derde verwarmingsperiode

Invoeren:

einde van de derde verwarmingsperiode

D.m.v. toets komt men weer terug bij niveau Weekdag/periode. D.m.v. de

draaikeuzeschakelaar kan men vervolgens nog een periode kiezen. Het sluiten van

de bedieningsklep sluit de invoer af.

Periode 1 Periode 2 Periode 3

Nr. 11 12 13 14 15 16

ma
Pers

06:00 22.00 - - - -

di
Pers

06:00 22.00 - - - -

wo
Pers

06:00 22.00 - - - -

do
Pers

06:00 22.00 - - - -

vr
Pers

06:00 22.00 - - - -

za
Pers

07:00 23:00 - - - -

zo
Pers

07:00 23:00 - - - -
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Groep 1 -> Verwarmingsprogramma 2

Groep 2 -> Verwarmingsprogramma 1

Periode 1 Periode 2 Periode 3

Nr. 21 22 23 24 25 26

ma
Pers

06:00 08:00 16:00 22:00 - -

di
Pers

06:00 08:00 16:00 22:00 - -

wo
Pers

06:00 08:00 16:00 22:00 - -

do
Pers

06:00 08:00 16:00 22:00 - -

vr
Pers

06:00 08:00 16:00 22:00 - -

za
Pers

07:00 23:00 - - - -

zo
Pers

07:00 23:00 - - - -

Toestand bij aflevering en tabel voor actuele waarden (invullen a.u.b.)!

Periode 1 Periode 2 Periode 3

Nr. 11 12 13 14 15 16

ma
Pers

06:00 22:00 - - - -

di
Pers

06:00 22:00 - - - -

wo
Pers

06:00 22:00 - - - -

do
Pers

06:00 22:00 - - - -

vr
Pers

06:00 22:00 - - - -

za
Pers

07:00 23:00 - - - -

zo
Pers

07:00 23:00 - - - -
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Groep 2 -> verwarmingsprogramma 2

Warmtapwaterprogramma

Periode 1 Periode 2 Periode 3

Nr. 21 22 23 24 25 26

ma
Pers

06:00 08:00 16:00 22:00 - -

di
Pers

06:00 08:00 16:00 22:00 - -

wo
Pers

06:00 08:00 16:00 22:00 - -

do
Pers

06:00 08:00 16:00 22:00 - -

vr
Pers

06:00 08:00 16:00 22:00 - -

za
Pers

07:00 23:00 - - - -

zo
Pers

07:00 23:00 - - - -

Periode 1 Periode 2

Nr. 01 02 03 04

ma
Pers

05:00 21:00 - -

di
Pers

05:00 21:00 - -

wo
Pers

05:00 21:00 - -

do
Pers

05:00 21:00 - -

vr
Pers

05:00 21:00 - -

za
Pers

06:00 22:00 - -

zo
Pers

06:00 22:00 - -

Toestand bij aflevering en tabel voor actuele waarden (invullen a.u.b.)!
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Circulatiepomp

Het niveau Parameters

Instellingen op het niveau Parameters

Bedrijfstoestand

Voorbeeld: Eén keer warm water programmeren

Periode 1 Periode 2

Nr. 01 02 03 04

ma
Pers

05:00 21:00 - -

di
Pers

05:00 21:00 - -

wo
Pers

05:00 21:00 - -

do
Pers

05:00 21:00 - -

vr
Pers

05:00 21:00 - -

za
Pers

06:00 22:00 - -

zo
Pers

06:00 22:00 - -

Toestand bij aflevering en tabel voor actuele waarden (invullen a.u.b.)!

1) Bedieningsklep openen 

=> Info modus.

2) Basisfunctie Parameterlijst P10 met draaikeuzeschakelaar kiezen.

(zie onderstaande pijl).

3) Toegang d.m.v. toets .

Display: parameternummers en de momenteel ingestelde waarde.

4) De gezochte waarde kiezen d.m.v. de draaikeuzeschakelaar . 

Tabel: “Het niveau Parameters van de E6”.

5) Toets indrukken (rode led gaat aan).

6) Met de draaikeuzeschakelaar de ingestelde waarde wijzigen.

7) Met de toets de nieuwe waarde opslaan (het rode lampje gaat uit). 

Bedieningsklep sluiten.
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Begrippen

Aanvoer keteltemperatuur

Bij de temperaturen wordt onderscheid gemaakt tussen de daadwerkelijk in de verwarmings-
installatie gemeten temperaturen en de voor de verwarming noodzakelijke temperaturen. De
aanvoerwatertemperatur is de temperatuur van het water dat naar de radiatoren van een ver-
warmingsgroep stroomt. Het wordt, voor zover aanwezig, door de mengklep van de
verwarmingsgroepen geregeld.

Vorstbeveiligingsbedrijf

De vorstbeveiligingsbedrijf verhindert door het automatische inschakelen van de verwarming
het bevriezen van de verwarmingsinstallatie (inschakeltemperatuur = parameter 24). In vorst-
beveiligingsbedrijf wordt de aanvoertemperatuur voor alle verwarmingsgroepen op 5°C en de
temperatuur voor de tapwaterproductie op 10°C gezet. Tevens worden alle circulatiepompen
ingeschakeld.

Weersafhankelijke regeling

De ketel- of aanvoertemperatuur wordt uit de gegevens gemeten buitentemperatuur, ingestel-
de stooklijn en ingestelde ruimtetemperatuur berekend. Voor de weersafhankelijke regeling is
het precieze instellen van de stooklijn zeer belangrijk.

Invloed gemeten ruimtetemperatuur

De actuele ruimtetemperatuur kan via een aanwezige ruimtetemperatuursensor bij de bereke-
ning van de noodzakelijke aanvoerwatertemperatur worden betrokken (parameter 09 en 10).
De invloedsfactor is tussen 0 (zuiver weersafhankelijke regeling) en 20 (ruimtetemperatuurre-
geling met weinig invloed van de buitentemperatuur) instelbaar.

Het niveau Parameters van de E6 

Parameter Benaming Instelbereik Standaard Spec. waarden

01 Buitentemperatuur Alleen aanwijzing

02 Eén keer warm water 0/1 (UIT/AAN) 0

03 Gewenste aanvoerwatertemperatuur groep 1 Alleen aanwijzing

04 Actuele aanvoerwatertemperatuur groep 1 Alleen aanwijzing

05 Gewenste aanvoerwatertemperatuur groep 2 Alleen aanwijzing

06 Actuele aanvoerwatertemperatuur groep 2 Alleen aanwijzing

09 Invloed van de ruimtevoeler groep 1 0-20 of - - - - 0

10 Invloed van de ruimtevoeler groep 2 0-20 of - - - - 0

11 Ruimtetemperatuurgestuurde optimalisering
verwarmingsgroep 1 0/1 (UIT/AAN) 0

12 Ruimtetemperatuurgestuurde optimalisering
verwarmingsgroep 2 0/1 (UIT/AAN) 0 

13 Maximale optimaliseringstijd 0-3 uur 2 uur 

14 Circulatiepomp loopt parallel aan
tapwaterbereiding 0/1 (UIT/AAN)

15 Buitentemperatuurvertraging 0-3 uur 0 uur

0

Toelichting
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Functies

Ruimtetemperatuur P1 en P2

Hier kan de gewenste ruimtetemperatuur voor de verwarming worden geprogrammeerd. De
ruimtetemperatuur 1 is aan het eerste verwarmingsgroep van de E6 toegewezen, de
ruimtetemperatuur 2 aan de tweede verwarmingsgroep. De ingevoerde waarde is voor het
berekenen van de aanvoertemperatuur van de verwarmingsgroepen noodzakelijk. Bij het aan-
sluiten van een afstandsbediening met ruimtevoeler wordt de actuele temperatuur van de
toegewezen referentieruimte links op het display getoond. Deze kan via de functie invloed
gemeten ruimtetemperatuur voor het berekenen van de aanvoertemperatuur worden gebruikt.
Wanneer er geen ruimtevoeler in de verwarmingsgroep aanwezig is, verschijnen er links twee
streepjes [——] op het desbetreffende display.

Ruimte nachtverlagingstemperatuur P3

De ruimte nachtverlagingstemperatuur is de temperatuur die voor de berekening van de aan-
voertemperaturen wordt gebruikt en waarop de verwarmingsgroepen, buiten de verwarmings-
periodes (bijv. ‘s nachts of in ECO bedrijf ), worden geregeld.

Warmtapwaterbereiding P4

De geprogrammeerde tapwatertemperatuur wordt door het schakelen van de tapwaterpomp
en het moduleren van de brander geregeld.

Eén keer warm water P02

Bij het activeren van deze functie (parameter 02) wordt de boiler één keer tot aan zijn inge-
stelde gewenste temperatuur opgewarmd (bijv. om ‘s nachts onder de douche te kunnen
gaan).

Stooklijngradiënt (S) P5 en P6

De stooklijn geeft aan, welke aanvoertemperaturen er bij bepaalde buitentemperaturen moe-
ten worden ingesteld. P5 is t.b.v. verwarmingsgroep 1. P6 is t.b.v. verwarmingsgroep 2. De
stooklijn is van de configuratie van de verwarmingsinstallatie afhankelijk. De steilheid van de
stooklijn geeft aan, hoeveel graden de aanvoerwatertemperatur oploopt c.q. daalt als de bui-
tentemperatuur 1°C stijgt of zakt. 

Aanpassing stooklijninstellingen

- Als de ruimtetemperatuur bij dalende buitentemperatuur zakt,
is de steilheid te laag ingesteld.

- Als de ruimtetemperatuur bij dalende buitentemperatuur stijgt,
is de steilheid te hoog ingesteld.

De stooklijn kan het best bij een buitentemperatuur beneden 5°C worden ingesteld. Dat moet
in kleine stappen en met lange tussenpozen (minstens 5 à 6 uur) gebeuren aangezien de
installatie zich na elke verandering van de stooklijn op de nieuwe waarden moet instellen.

 

Stooklijndiagram
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Richtwaarden

Vloerverwarming S = 0,4 tot 0,6
Radiatoren S = 1,0 tot 1,5

! Bij regelingen zonder invloed van de ruimtevoeler is een juiste instelling van de stooklijn 
zeer belangrijk.

Vakantie P7

In de vakantie kan het vakantieprogramma van de regelaar worden gebruikt. De duur van de
vakantie wordt in dagen opgegeven. Het vakantieprogramma begint altijd om 12.00 uur ‘s
middags en eindigt altijd op de laatste dag van de vakantie om 24.00 uur.

! Als de duur van de vakantie voor 12.00 uur wordt ingevoerd, start het programma op 
dezelfde dag. Bij invoer na 12.00 uur start het programma op de volgende dag om 
12.00 uur en eindigt dientengevolge ook een dag later.

Tijdens de vakantie schakelt de regelaar op standby. Het vakantiesymbool verschijnt op het
display. Met een druk op de programmaschakelaar eindigt het vakantieprogramma. Gedurende
het vakantieprogramma is de vorstbeveiliging actief.

Verwarmingsprogramma P9

Het is mogelijk om voor elke verwarmingsgroep twee verwarmingsprogramma’s te programme-
ren.

Elk verwarmingsprogramma bestaat uit drie verwarmingsperioden per dag voor iedere dag
van de week. De verwarmingsperiodes worden gedefiniëerd door schakeltijdparen bestaande
uit een inschakeltijd en een uitschakeltijd. Er kunnen dus twee verschillende verwarmingspro-
gramma’s worden vastgelegd (vakantie/werktijd, vroege/late dienst). De keuze van het actuele
verwarmingsprogramma’s gebeurt d.m.v. de parameters 03 en 06 op het niveau van verwar-
mingsprogramma. Bovendien kan er een verwarmingsprogramma t.b.v. tapwaterproductie (07)
en een tijdprogramma voor het activeren van de tapwater-circulatiepomp (08) worden gepro-
grammeerd. Bovendien kan de tapwater-circulatiepomp via parameter 14 op het niveau
Parameters met de tapwaterbereiding worden gekoppeld.

Verwarmings-optimalisering

Deze functie berekent het tijdstip waarop het verwarmingsproces moet beginnen. Het optima-
liseringsproces zorgt ervoor dat de verwarmde ruimtes op de inschakeltijdstippen van de
verwarmingsperioden de gewenste temperatuur hebben bereikt. De berekening kan in afhan-
kelijkheid van de actuele buitentemperatuur of van de actuele ruimtetemperatuur op het tijd-
stip der maximale nachtverlaging plaatsvinden. Het optimaliseren gebeurt alleen indien de
nachtverlaging van de verwarmingsgroep minstens 6 uur bedraagt.

Maximale optimaliseringstijd

De maximale optimaliseringstijd kan voor de specifieke installatie door de gebruiker worden
vastgelegd (parameter 13).

0 = geen opwarm-optimalisering!

Buitentemperatuurvertraging

De keuze van buitentemperatuurvertraging is afhankelijk van de constructie van het gebouw.
Bij een zware constructie (dikke muren) dient een lange vertraging te worden gekozen (3
uur), omdat de buitentemperatuur vertraagt werkt op de ruimtetemperatuur. Bij een lichte
constructie dient de vertraging op 0 uur te worden ingesteld.

Het nalopen van de pompen

Na het uitschakelen lopen de circulatiepompen 5 minuten na wanneer de brander gedurende
de laatste 5 minuten voor deze uitschakeling ingeschakeld was.
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Bescherming tegen blokkering

De regeling verhindert het blokkeren van de pompen door te lange tijden van stilstand. Door
de geïntegreerde beschermingsfunctie worden alle pompen die in de afgelopen 24 uur niet
gelopen hebben, elke dag om 12 uur even (1 minuut) ingeschakeld.

EEPROM-check

Om de 10 minuten wordt automatisch gecontroleerd of de instelwaarden van de regelaar
binnen de aangegeven grenzen liggen. Een eventueel buiten de grenzen liggende waarde
wordt door de standaard waarde vervangen. Het overschrijden van de grenzen wordt door
een knipperend E en het foutnummer 81 aangegeven.
In zo’n geval doet de gebruiker er goed aan om de belangrijke instelwaarden van de regelaar
te controleren. Het waarschuwingsteken verdwijnt na een herstart van het apparaat (RESET).

DCF ontvanger

Op de E6 kan een DCF ontvanger worden aangesloten. Bij de inbedrijfstelling moet de DCF
ontvanger zo worden afgesteld dat de ingebouwde LED gelijkmatig knippert. Na het inschake-
len van de regelaar en elke nacht om 3 uur wordt de klok van de E6 aan de hand van de
ontvangen DCF tijdseinen gelijk gezet.

Telefonische afstandsbediening

De verwarming kan op afstand via een door de telefoon aangestuurd relais worden inge-
schakeld. Het relais wordt op klemmen 2 en 3 van stekker I resp. III aangesloten. Zodra deze
klemmen worden kortgesloten, wordt de verwarming ingeschakeld. Nadat deze kortsluiting is
opgeheven, werkt de verwarming weer overeenkomstig het ingestelde ver-
warmingsprogramma.

Foutmeldingen

RESET functie

Als er een fout in de verwarmingsinstallatie optreedt, verschijnt er een knipperende gevaren-
driehoek (E) en het display toont het bijbehorende foutnummer. De betekenis van de
getoonde foutcode staat in de onderstaande tabel. Vaak kan een fout door een RESET wor-
den opgeheven. De RESET schakelaar zit achter de uitsparing in de behuizing (zie
parameterinvoer). Deze schakelaar wordt met een kleine schroevendraaier bediend.
RESET: Komt overeen met het korte uitschakelen van het toestel. De regelaar blijft 

met de ingestelde waarden werken. 
RESET + : Alle ingestelde parameter waardes worden door de standaard-(default)

waardes vervangen.

* Bij het verschijnen van andere foutnummers de gebruiksaanwijzing van het aangesloten 
toestel raadplegen (bijv. ketelmodule).

Foutnummer Benaming van de fout Betekenis 

Fout in de menggroepen

E 70 Aanvoervoeler defect De aanvoerwatervoeler van een verwarmingsgroep (1 of 2) is defect (breuk/kortsluiting).

Fouten in de ketel

E 75 Buitentemperatuurvoeler defect De buitentemperatuurvoeler is defect (breuk/kortsluiting).

E 76 Tapwatervoeler defect De boilervoeler is defect (breuk/kortsluiting).

Interne fouten

E 80 Ruimtevoeler defect De ruimtevoeler van een verwarmingsgroep is defect (breuk/kortsluiting).

E 81 EEPROM fout In de EEPROM is een fout opgetreden. -> Parameters controleren!!!

Communicatie fouten

E 90 Buscode 0 und 1 De buscodes 0 und 1 mogen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

E 91 Buscode bezet De ingestelde buscode wordt reeds door een ander toestel gebruikt.

E 92 Communicatiefout Algemene communicatiefout  
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Parameters

Het niveau Installateur

(parameterlijst vanaf nummer 20)

! Het instellen van deze parameters is pas na het invoeren van het codenummer mogelijk. 
Invoer codenummer = parameter 20 
Toestand bij aflevering: 1234

Instellingen op het niveau Installateur dienen zorgvuldig te geschieden aangezien hier belang-
rijke veiligheidsparameters zijn opgeslagen!

Bij de programmering van parameters op het niveau Installateur de aanwijzingen in de hand-
boeken van de aangesloten toestellen met betrekking tot de parameters opvolgen.

Parameters veranderen

1) Bedieningsklep openen
2) Basisfunctie Parameterlijst P10 d.m.v. de draaikeuzeschakelaar kiezen.
3) Toets indrukken.
4) Parameter 20 kiezen met de draaikeuzeschakelaar . �

Codenummer invoeren

5) Toets indrukken (het rode lampje brandt).
6) Het eerste cijfer met de draaikeuzeschakelaar instellen.
7) Toets indrukken (het rode lampje brandt).
8) Het tweede cijfer met de draaikeuzeschakelaar instellen.
9) Toets indrukken (het rode lampje brandt).
10) Dito voor het derde en vierde cijfer (rode lampje gaat uit).
11) De gewenste parameter met de draaikeuzeschakelaar kiezen (zie lijst).
12) Toets indrukken (het rode lampje brandt).
13)Waarde instellen met de draaikeuzeschakelaar .
14)Opslaan met toets .

! Parameters die als gevolg van de specifieke configuratie niet op de E6 kunnen worden 
ingesteld, worden door streepjes [————] op het display kenbaar gemaakt of onder-
drukt. Deze parameters kunnen wel eventueel op de bedieningsmodule (BM) worden inge-
steld.

! De aangegeven default waarden in de volgende lijst geven de toestand weer bij afle-
vering van het apparaat. Specifieke waarden kunnen in de laatste kolom van de tabel 
worden ingevuld. Dit vergemakkelijkt de hernieuwde inbedrijfstelling na een parameter-
RESET.

! Als de programmeringstoets bij keuze van een beschermde parameter voor het invoe-
ren van het codenummer ingedrukt wordt, verschijnt automatisch parameter 20 (code
invoeren).

Voor de installateur
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Toelichting

! Cijfers in de tekst zijn als parameternummers op te vatten (zo is bijv. 24 de 
vorstbeveiligingstemperatuur).

22+23 Buscode

Nummer van de verwarmingsgroep (zie hoofdstuk Buscode).
22 adres verwarmingsgroep 1
23 adres verwarmingsgroep 2

24 Vorstbeveiligingstemperatuur

Als de buitentemperatuur beneden de geprogrammeerde waar-de daalt, gaat de installatie in
vorstbeveiligingsbedrijf.

25+26 Max. aanvoerwatertemperatur

De begrenzing van de aanvoerwatertemperatuur van de verwarmingsgroepen beschermt de
achterliggende componenten (bijv. bij vloerverwarmingen).
25 Maximale aanvoertemperatuur verwarmingsgroep 1
26 Maximale aanvoertemperatuur verwarmingsgroep 2

27 Stooklijnafstand

De gewenste keteltemperatuur wordt aan de hand van de gewenste temperatuur van de
menggroep met de grootste warmtevraag en de stooklijnafstand bepaald.

Codenummers van beschermde parameters op het niveau Installateur

Nr. Parameter Instelbereik Standaard Spec. waarden  

20 Invoer van het codenummer 0000-9999 ——  

21 Codenummer 0000-9999 1234

22 Buscode groep 1 (HK1) 0-15 0 resp. 1 (VFAS)   

23 Buscode groep 2 (HK2) 0-15 2

24 Vorstbeveiligingingstemperatuur (-5)°C - (+5)°C 0°C   

25 Max. Aanvoerwatertemperatuur groep 1 30°C - 110°C 80°C   

26 Max. Aanvoerwatertemperatuur groep 2 30°C - 110°C 80°C   

27 Stooklijnafstand 5-50K 5K  

32 Paralelle bedrijf van tapwaterpomp en verwarmings-
groeppompen tijdens tapwaterbedrijf 0/1 (UIT/AAN) 0

33 Legionellabescherming 0/1 (UIT/AAN) 0

34 Stroomvoorziening buitentemperatuurvoeler 0/1 (UIT/AAN) 1

Parameters menggroepen  

71 Looptijd mengklep 1 (typeplaatje motor 1) 30-240 s 120 s   

72 Looptijd mengklep 2 (typeplaatje motor 2) 30-240 s 120 s   

Service  

81 Relaistest Na configuratie Start met mengklep verwar-
mingsgroep 1 openen  

82 Voelertest Na configuratie Start met buitentempera-
tuurvoeler  

85 Software versie E6 Alleen aanwijzing  
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32 Pompen parallel lopend

De pompen van de verwarmingsgroepen lopen tijdens de tapwaterbereiding.

33 Legionellabescherming

Verhoging van de boilertemperatuur tot 70°C telkens bij de 20e keer opwarmen maar min-
stens eens per week op zaterdag om 01.00 uur.

34 Spanning buitenvoeler

Indien de stroomvoorziening naar de buitentemperatuurvoeler wordt uitgeschakeld, kunnen
tot 4 regelaars met slechts één buitentemperatuurvoeler werken. Let wel op één van de rege-
laars moet dan wel de stroomvoorziening zijn ingeschakeld.

71 + 72 Looptijd mengklep

Regelparameter (zie typeplaatje van de servomotor). De voor het volledige openen van de
mengklep noodzakelijke tijd (in sec.).

81 Relaistest

Activeren door een druk op de programmeringstoets . Met de draaikeuzeschakelaar kun-
nen de aanwezige relais worden geschakeld (brander, pompen en mengklep). Op het display
wijst een pijl naar het symbool van het geschakelde relais (zie hoofdstuk Display).

� 01 Groep 1: mengklep opent*
� 02 Groep 1: mengklep sluit*
� 03 Groep 2: mengklep opent*
� 04 Groep 2: mengklep sluit*
� 05 Tapwaterpomp loopt (niet van toepassing)
� 06 CV circulatiepomp 1 loopt
� 07 CV circulatiepomp 2 loopt
� 08 Tijdgestuurde circulatiepomp loopt
� 09 Brandertrap 1 ingeschakeld (niet van toepassing)
� 10 Brandertrap 2 ingeschakeld (niet van toepassing)
* Functie werkt slechts bij aangesloten voeler

82 Voelertest

Activeren met een druk op de programmeringstoets . Met de draaikeuzeschakelaar 
kunnen de aanwezige voelers (sensoren) worden gekozen. Op het display verschijnt het
nummer van de getoonde voeler en de gemeten temperatuurwaarde hiervan. Niet geconfigu-
reerde voelers worden door streepjes op het display kenbaar gemaakt.
01 Buitentemperatuur
02 Keteltemperatur
03 Boilertemperatuur
04 Aanvoerwatertemperatuur groep I
05 Ruimtetemperatuur groep I
06 Aanvoerwatertemperatuur groep II
07 Ruimtetemperatuur groep II

85 Software versie

Aanduiding van de software-versie van de regelaar (bij klachten of fouten vermelden a.u.b.).

Systeembus

Het verwarmingssysteem CXE

Het verwarmingssysteem CXE is een modulair systeem voor het regelen van verwarmingsin-
stallaties dat flexibel op allerlei installaties met maximaal 15 verwarmingsgroepen kan worden
geconfigureerd. De componenten van het systeem, 1 ketelregelaar, tot 15 mengmodules en
hoogstens 15 bedieningsmodules communiceren via een bussysteem. Dit vermindert het aan-
tal te installeren kabels. Door toepassing van een CAN-bus wordt een Plug and Play systeem
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gerealiseerd. De verschillende componenten worden eenvoudig op de systeembus aangeslo-
ten, melden zich zelfstandig bij het systeem aan en zoeken via de ingestelde buscode hun
communicatiepartners.

De buscode

De buscode (0-15; parameters van het niveau Installateur) is niets anders dan een nummere-
ring van de verwarmingsgroepen van de installatie. Elke bedieningsmodule en elke mengmo-
dule krijgen als buscode het nummer van het toegewezen verwarmingsgroep.

! Groepnummers (0-15) mogen niet twee keer worden uitgegeven. De groepnummers 0 en 1
mogen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Een verwarmingsgroep met nummer 0 heeft 
geen mengklep.

Voorbezetting E6
Groep 1 als directe groep � 0
Groep 1 als menggroep � 1
Groep 2 � 2

Afstandsbedieningen

De bedieningsmodule BM

Met de E6 kan voor elke verwarmingsgroep een bedieningsmodule BM via een busleiding
(CAN-bus) worden aangesloten. Door de bedieningsmodule kunnen verscheidene bedienings-
functies en de bewaking van de installatie vanuit de woning plaatsvinden. Hierdoor wordt
een hoge mate aan comfort gerealiseerd. Een nauwkeurige beschrijving van alle functies
bevat de technische beschrijving van de BM.

Afstandsbediening FBR1

Draaikeuzeschakelaar ter verandering van de gewenste ruimtetemperatuur (± 5°C)
Draaikeuzeschakelaar met de standen
q Werken met schakelklok
C Continu bedrijf met nachttemperatuur
B Continu normaal bedrijf

! De verwarmingsprogrammaschakelaar op de regelaar moet op q staan.

- weergave en programmeren van parameters

- regeling ruimtetemperatuur met drie verschillende gewenste temperaturen

- automatische stooklijn aanpassing

- invoer van vakantie start-periode
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Montageplaats:

- In de belangrijkste kamer van de groep (tegen een binnenmuur in de woning)
- Niet in de buurt van radiatoren of andere warmtebronnen
- Willekeurig wanneer er geen invloed van de ruimtevoeler ingesteld wordt

Montage:

1) Kap met schroevendraaier verwijderen, zie afbeelding aan de achterzijde.
2) Sokkel op montageplaats bevestigen.
3) Elektrische bedrading aansluiten.
4) Kap weer op z’n plaats duwen.

Voelers

Buitentemperatuurvoeler AFS 

Montageplaats:

- Bij voorkeur aan een muur op het noorden of noordoosten achter een
verwarmde kamer

- Ca. 2,5 m boven de grond
- Niet boven ramen of luchtroosters

Montage:

1) Deksel verwijderen.
2) Voeler met bijgeleverde schroef bevestigen.

Aanvoerwatervoeler VFAS v

Montageplaats:

- Bij het werken met mengklep v ca. 0,5 m achter de circulatiepomp.

Montage:

1) Aanvoerleiding goed schoonmaken.
2) Warmtegeleidende pasta opbrengen.
3) Voeler met spanband bevestigen.
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Systeemschakelaars

Telefonische afstandsbediening

Met een via de telefoon bediend relais kan de verwarming op afstand worden geactiveerd.
Voor het aansluiten worden de klemmen 2 en 3  van de afstandsbediening FBR1 op de E6-
regelaar gebruikt. Zodra op één van deze klemmen een kortsluiting wordt herkend, gaat de
desbetreffende verwarmingsgroep verwarmen. Na het opheffen van de kortsluiting werkt de
regelaar weer volgens het ingestelde verwarmingsprogramma.

Elektrische aansluiting

De regelaar is voor een wisselspanning van 230 volt bij 50 Hz ontworpen. 

Signaalleidingen mogen niet samen met 230VAC-leidingen in één kabel worden ge-
combineerd; danwel samen gebundeld of in kabelgoot gelegd.

Voorbeeldchema van de installatie met E6.1111

Aansluitschema E6

230V 50Hz 8VA max Schakelvermogen van de relais 2(2) A, 250V < 50Hz



Doc342/E601C 27

Aansluitingen klemmen

ST7 (1+2) : DCF antenne
ST1 (1-3) : FBR1 t.b.v. verwarmingsgroep 1
ST1 (4+5) : Aanvoertemperatuur-voeler verwarmingsgroep 2
ST1 (9+10) : Buitentemperatuurvoeler
ST5 (1+2) : Aanvoerwatertemperatuur-voeler verwarmingsgroep 1
ST3 (1-3) : FBR1 t.b.v. verwarmingsgroep 2
ST9 (1+2) : Data CAN bus
ST9 (3+4) : Voeding CAN bus

ST2 (1) : Nulgeleider
ST2 (2) : Fasegeleider
ST2 (3) : Schakelspanning t.b.v. relais
ST2 (4) : Pomp verwarmingsgroep 1
ST2 (5) : Pomp verwarmingsgroep 2
ST2 (7) : Mengklep verwarmingsgroep 2 openen
ST2 (8) : Mengklep verwarmingsgroep 2 sluiten
ST6 (2) : Tijdgestuurde circulatiepomp
ST4 (1) : Mengklep verwarmingsgroep 1 openen
ST4 (2) : Mengklep verwarmingsgroep 1 sluiten

Montage

Principeschema:
A Regelaar van opzij gezien
B Schakelbord
C Bevestigingsklem
D Ontgrendelingsgat (zie hoofdstuk Parameterinvoer)
E Puntig voorwerp

Montage van de regelaar:
1. Bevestigingsklem op de wanddikte van het ketelfront instellen (aan de linker en rechter 

kant van de regelaar):
a Bevestigingsklem beneden van de regelaarwand trekken (vertanding).
b Bevestigingsklem in deze toestand naar beneden of naar boven verschuiven totdat 

de afstand van de zijkant van de regelaar met de dikte van het ketelfront overeen
komt.

- Stand 1 ≈ 0,5-1,0 mm wanddikte
- Stand 5 ≈ 5,0 mm wanddikte

c Bevestigingsklem beneden tegen de regelaarwand duwen.
2. Regelaar in de opening van het schakelbord duwen en controleren of deze goed vast zit. 

Als dat niet het geval is: de regelaar verwijderen en de bevestigingsklemmen naar boven 
duwen.

a

e

d

c

b

C

B

E

A D
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Demontage van de regelaar:
d Een puntig voorwerp schuin t.o.v. de buitenwand in één van de ontgrendelingsgaten 

steken (het moet tussen de bevestigingsklem en het ketelfront worden geduwd).
e Het puntige voorwerp naar de buitenwand van het toestel wrikken. Daardoor geeft de 

bevestigingsklem het schakelbord vrij.
Vervolgens wordt de regelaar aan de betreffende kant iets opgetild waarna de procedure aan
de andere kant van de regelaar wordt herhaald.
De regelaar kan nu worden verwijderd.

Voor demontage van de regelaar moet het toestel stroomloos worden geschakeld.

Technische gegevens

Weerstanden van de voelers

De weerstanden van de voelers moeten bij losgekoppelde regelaar worden gemeten.

Technische gegevens

698

Temperatuur AFS, VFAS (PTC 1K01)
FBR1 (Klemmen 1-2)

“Verwarmingsprogramma”-schakelaar op q

-20°C

-10°C

0°C

+10°C

+15°C

+20°C

+25°C

+30°C

+40°C

828

+50°C

+60°C

+70°C

+80°C

+90°C

762

898

935

972

1010

1049

1130

1214

1301

1392

1487

1585

680Ω

700Ω

720Ω

741Ω

761Ω

230 VAC ± 10%Voedingsspanning volgens IEC 38

Opgenomen vermogen max. 8 VA

Schakelvermogen relais 250 VAC, 2 (2) A

Maximale stroom over klem L1’ 10A

Veiligheidsklasse volgens EN 60529 IP 40

Beveiligingsklasse sensoren volgens EN 60730 ] (<24V)

Ketelfront-inbouw volgens DIN 43700 uitsparing 138 x 92

Gangreserve van de klok ± 10 uur

Omgevingstemperatuur in bedrijf 0 tot 50°C

Omgevingstemperatuur bij opslag -30 tot 60°C

Weerstanden van de voelers Meetweerstand van 1010Ω ±1% bij 25% KTY81-110


