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Complete
handleiding

voor verwarmingsregelaars KLÖCKNER met buiiensonde van het type
KL-WKBM 4 voor twee verwarÍningskringen met ketelondersteuningstemperatuur en automatisch tapwater

1. Planning van de installatie en montage
L1, Montage van de regelaar
1.3 El€ldíschè installatiè

-

Ale plaatselljke voorschr,ten moeten in acht genomen
De bedradrnq dièni uiigevoerd ie worden volgens he!

bedradrngsscnema op de achteuilde van het rcesteL
De bedrilispann ng van de regelaar en de spannr.g va.
de verbindrnaslerd nae. naar brander en Domoe. bedraast 220 V. 50 Hz. Kaber i.5 mm2 C!.
Alle sondeleidingen ziln voozlen voor veiigherds aaesDa'nir9. !.e, (-n'e.-oot dr_ne e kdbe " ,oo'oeb'u.l

worden

b! 075 T-r

eidinq 150
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De sondèleidrngen mogen n èr

pàralle openmetneter-

V 50 Hz kabels
n èen en dezèLide bescherminqsóurs oeleco worden

dinq€n en moqen niet same. mel 220
WKBM 4 met 2 v6Mamingscircuits

a) n de keie r.geboliwd
bl . schakelbord nqebouwd
cl O! wand gemonleerd
Toe aalbare omgevineslemperaluur 2 .. 60oC
Íoeste !an ve lighe dsklasse i
Vóloó.,èt 2.. d.,a nó.m VDÉ 0631
Vèiigherdstype F 40 volg€ns D N .10050
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Met blite.sonde
Gljdeide iweepunlsregel ng met
kete hulptehperatuuí
Autonatrsche règelng voor iapwaierbererding
Aa.sl!tió-o voor elektromotor sche servomoior
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Íapwatersonde
Aistandsöed enrns iopionee i
Rechrsteekse ve! rgneidsthermostaai lnoodzakeljk

b. \ op1É-^a'1 ro

Opr e rkinE I B j verwa Ím i 9s nslallalies zonder rapwarer ve tuar
mr.g werkt hel aliomalrsch tapwater.iet De regèlaar var de
i

kele en de beorad ng van her schakelbord zijn voor
u

Í!st

ng voorbereid

ee.

atere

2.

Montagè van het toebehoren

2.1 Montago v€n de builensonde {TA)
Montaqeplaars bir Éen- fllee- .. meergezrnswo. nqe. ce
.oordoost .l .cordweslka.t !a. het ru s :en lootuaarde s
we. dar a e i! mte. mel ihermostaatkra.èn J lgerlst ajn
0it 9e di loora loor de zuroka.i van het !eoouw
De bultensonde nroet lënmr.ste 2 meter boven ne lrond
le-ortee d ,o.den a_ -éq _rer door .croo<rerer 'éae- r'
reqenpljpe. Óei.vlced wo.oen

0e ksbel wordt aaí de onserkant . de sond€ gebrachi.
De butensonde kan ioi aan hei deKse in de m!!r worden
-qewe^_

Bij qroiere nsiaLlalies rel gescheiden lefwarrninqsc rc!its
worden de b!iterso.des ièrke.s aan de bullenmu!r van her
2.2 Montasè van de vertrèk§onde {T[l
De ingangssonde wordt achtér de vetuarmingspomp door
middel van e6n bu sf ens op de veírekle d ng géÍnonleeío.

3.3 Automatisch tapwatÉóysieem
lrlel ee. raowalersonde ,o.ct oe lemoeratu!r
n0rmaal vastge ego

.p 55: C

.

de r.që!2ar

i-lei auiomatrsc.e t3cwatersysieen slelt de .rancer we.ki.g. rege I 0e <ere iem.eraiuLr
.p eeo c en schakeLt ae lapwat€rcomo . en ce vètuarm n9s-

.

c be.e (i werd ieren cranoer èn ?e.rerm .gs
rcTo r-10-ar sch'e'-9 n .é_À.'a -o:'e9 r e :E 'èoiè É'.
aanmaak heedl pas n werKr.g gedlr.fde aè l icl.sre r .g
wanneer 550

De voora.lschake .q ?oor riet alionatische :aowatersysreeh
vndt plaats ooor her letutoeren aoor 3en ?aknan ,a. .e
bruq BW" . ie .eqelaar zei, ,anneeí men aooropenÉë

wa.mte n menqkraan wensr

3.4

Éerst moet me. de vertrekleid nq schoonmaken en de bilgevoegde warÍnteqeleioinqspasle op de montaqepLaats ut,

2.3 Montase van d6 kètelsondè OK)

0e ketelsonde wordt

í

dezelfde burs gemonieerd die .ok

voorde sondevan de kete(empèràuutregeiaarwordl gebíriki.
A s de b igeleverde aansilrtrngskabei te kort moc.l zljn ran

deze zo.der proolemen moi éen .oÍrnale klemverbrnorng

2.4 Mont s6 var d6 tapwatsrsord6 fIB)
oe tapwatersonde worol gemonteeíd rn dezeilde huls die ook
vooÍ de so.de van de lem peralu íreg e aaÍ voor het iapwatèr
tapewatedhermosraal) wordl !eb.u kt, Als dè brigeleve.dè
a€nsiltingskabel te kon nocht ziln, kan deze zo.der pÍoblernen met een .orrnale klemverbrndinq ver engd worden.
Lr

2,5 MontÉge vàn de aístàndbediening

(FW! optionèel)
De aistandbedieninq kan n de woonkamer oi rÍt een hal
georonteerd worden. De temperal!ur cp de plaatsvan rnontage
iee'l gee' _vloeo )o de reger_9 B.t dansiu.r.q ,à. .en
aislandbedie.ing moei men de draadbrug op de klemme. fW
weq.emen en moet me. de daqtempeÍaruurregeirnq van de
?eNarm nqsrègelaar op de max mumwaaíde nsle len.

4.

lnbedriilsieiling
de èiehrische aansluitinEen

4,1 Contrcl6 van

.,2

De

voigens

'abre{r-"relr-q /à- ce,paa'Ínosreger..' :orr')ci 3an ce

erèn èn ëveírlueel aan het vetuarminlssysleem
oersoonllke wensen vaí de georu ker àanpasse..
bii leverinq is de re9éi6ar als volqt irgëstéld i

2-6 Montag6 va. da rech§tr.€ks€ ihérmostààt (AÍ)
Dezë s besll§i .oodzakeliik ais de veruaffiinqsregelaar voor
vloeruetuarminq wordt gebr!rk1, 0e rëchlstreekserhermostaat
wordl achterdeveiireksonde op devertrekLeidirg gemonleerd"
De elekrrische schakeilng moel zodafiq wo.den qeiegd. dat
me. de leMarmi._ospomp oi de brander kan uitschaKelen.
9e rechtstreekse thermosiaai wordt aigesreld op aoo C oÍ op
dewaarde dle door de vetuarmrngsmoleu r wo rdt aa. ge9 even

2.7 Montage van de elektromoiorische seNomoteuí
Voor ale soorlen menqaÍsru(ers staan specrale mo.iaqesers
ler beschikki.g. Vo q de bilqeleverde monlage en aistellings-

3.

rLromatischebed.Íske!2. O
Kamedemperaruur menqkrnq 20o
i<amertemperarLrur kere

Steiheid

4-3 ln de Íabriek werden
geíde waarden iíEésteld

krng

menqaislulien

20Ó
C6

c
c

de v6tuarmin9srèqelaar dé vol-

Functiebeschriiving

3.1 Regelingsv6saminq

Kete ste

u

de ,à.r o"".s_e-o.,à,LLÍ .oó. de '.d,.ro'er rr ns zrn.

C

,l n (elellemoeraruur :8o a

tschakelen van de

wanneeí de veMarmingskurve oe waardè van de ísierbare
mi.imum keteliemperat!uí berelki, b.v. 38ó C.zal dezere!el nq

1 2

iaoware.temperat!!r 5a!

warmn9) wordl girde.d geregeld n ,unciie van de olLte.
temperaruur Dir qebeurt door hel n- en

iherd

Nachiregrme lail.g ketelkínq r 5o c
Nachveq me daing me.lkr.g 30 C

',4eersaíhankelike sturi.q van de vertrekiemoe.at!!r doorP i.
reqelin! ?an de elekt.omotori6c.e setuo.iiolor 1b.v. ! oetueÈ
warmrng) De lemoerarlur van de (eie 1b.v radiatoren ler

..:

.]

:)

3.2 Autooatische zomer - wintèromschakeling
As de i!itenlemperat!u. bjdaq - oi.acatregidezo hoog s.
dal er geen veMarmrng .ooozakeljk s. worde. de brander

! iqescha,
- winleromschakei.g

en de crrcu aliepomp van het verwarnlngssysleem

kerd. Oe schakellnq wordt cok zomer

qe.oenrd omdat iret /etuaímrnqssysieem ,. de ?omer bl
hoqere temoe.atuur r'olkomen a!tomars.h !irgeschake d
Het taowater blrjfl m€r dn sysreem wel

,erderuerke.

De .stelngen n oe

re_oelaa.

froete. .ormaa gezie. .ei

veranderd wordeo. B j ee. qeme.gde ? oer- radratotuerwàr
Í ng van v oeÈ e. .entrale letuarm n! móet !e (ete sre l
heio door ee. vakman ver aagd worden Wa.neeÍ de iaorlkanl
geen brizoniere opme.ki.9en geÍnaakl heelr iaoen we aan
de .bedrJÍsleling vo ge.s ,12 - .13 - . acht neme..

Bij verander.g

lan de

en van oe keresrellreo

!a. ce <amenemp€ra1ulr
ioel mer e.kee dagen wacnten

nsteLlng

voordatmen ee. merkbare iera.den.q

!a. kamei]emperaiu!r

Opmerkn9 : De schakeipr.len va. hel corsorcnke!:ke sià.
caardpro!.arime (!n.en metde ' " toeisna!exe e!!ord.n
Èlierdoorworae.9ee.schakelbevee.u:tgewLsi Sciaxeo!rte11

4,4 Coítrole van dè instelling van de kètelthèmosi€at
,é.'oe 1sès erc z )eze -oer t
ma e stano

!a. ee. stanoaardorog16mma,!orde. n de !!raa.o! c ng
g aanqegeven B.v, sr vètuarmr.qsKr .q 6 0c L!r

!oor een

ir E r-,nn
,X,IJU

= 75j cr

werk .! ka. men geen ènergre oesparen
de kelelternperaruur te vena!en.
Ée. le aqe stand lan de kete temoeraiuur beoerKt de weersai
liankeliike regel nqsmo_oel lkheoen :n de aa.maaKtemperaluur van het tapwater èn
ce regelng !e.s1oren
'(an

I i qljdende

4,5 Schakel !e hooidschakelaar en de sc.akeaar van de
ketél n. l-ioudl de reqelnqen !. iiet oog.
4.6 O€ instellinE van dë §chakeiklok hoèíi niei

I

Bii de elektrische aansLu ii.q worden de dag van dë week en
de tjjd aangedLrid. De regeiaar werkr l. .er standaardpro-

Sl.

gramma

4,7

Gedurende oe zomer moei men toeis

11

a

Keuz6 van h6t geschikiè slandaàrdprcgramma

veMarm n€ssysleeÍn .aarwens.egelen en
U een geschikt slandaardproqramha qeven Nakljken van de
schakelpu.ten met toels ' ? '
u kunt geÍnakkeliik zëlÍ andere stà.daardp.ogramrna's nstëÈ
ien als U de C/S ioets b ilit i.drukken. tetuj U .p de S-roets
Uw vakÍnan zaL!w

\o'or

5et 9esLl^

gra.nÍna

r-é

lle randaardp'oq..-rè

" ereAls U SiO op de aandu ding ziei, dan zrt. alie standaardorogramma's uiigeschakeld. we raden aan het siandaardprore

kiezen dar speciÍlekvoor d6 vetuarm ngsinstaiatre
wordt gemaakt e. siechts wanneer L.J bilzondere wensen heeit.

.

tuan-"". -e_ oe ,-'àà.d-,c r9 4 .à.9e.e- .o 'oe 'ó-oets J qeo'L
I e- De ,a-o .ro _q
lutoíalirc: eàrgege,ecózó .'-o-e j

S. Wiiziging van hel slandaardprogramma door
het in geheugen brengen van schakelp!nteÍr
De C.M.1oets kan geen schakelpunien van het srandaar.
programma !itwrssen. Bestaande beve en kunnen c.or teqe.

bevelen van hei ?rlje proqramma overscareven worder :n
:o b lkomende schake ounte. . gehe!gen !renqen ierc!erschíjven ol . geheugen brengen /an b lkome.de s.rraKe
bevelen s rnoge ilk in

e

ke schake kanaai

vo.í

enke e degen
Vaaída_o

va. de week, voor ale dagen lan de week. voor
Víldag oÍ Zaiercaq en Zondaq.

30 Schakelpunren staan nrervoor ler bescirkkng.

5.1 Èerd€r komendë aan - uit schakelbevelen
1n e

k schakeikanaal wordi een scnat(e

p!nr .gegeve.

jkomende schakelp!nten n te toetsen.

S.1 Fadi€toreí vëNàming . das prosEmma
6.00 uur das - 22.00 !ur nachireqiFe

-

!!r aan 6,00 uuí uit.
10,00 ulr aan - 19.00 uur uii.
6.00 uur das - 22-00 lur nachtrësime

Aulomatische taowater 4.00

S.2 Radiatore.
Maandag -

vstramiíg - wèekprosEmma

dondeídaq

Vildag
Zatedàg
Zoncjag

6.00 uu. dag - 22.00 Lrur nachtregime
6.00 wr dag - 23.00 uur.achtregime
7 00 u!r dag - 23-00 wr nachtregime
7 00 wr das - 22.00 ulr.achtrcgme

Atomaiisch tapwater, dagelijke
4.00 uur àan
10.00

lur

-

6,00 uur uit
aan " r9.00 ulr urt

[,lengkiíq
Maafdag - Oondeídaq

'

22.00 uur.achlregrme
- 23.00 uur .achlreqrme
- 23.00 uur nacntreqrme
' 22.00 uuÍ .acilregime

6.00
6.00

700
7Aó

Zondag

S.3 Vlo6N6MamiÍg
.1.00 uur oaq - 20.00 uur

3.00 uur aa.
10.00 uur aan

A!tonansch tapwater
Mengkrin9

a

00 uuí daq

-

'

4

nachteqine

5.00 uur dag - 22.00 uur nachtreqime
3 00 ulr aan - 5.00 uur un.
10.00 ulr aan 19.00 uur ut.
4.00 a!í dag - 20.00 !ur nachtregime

s-5

17 00

Altomatsch tàpwater

!!r

Bijyoorbeeid : Vetuamrnqskri.q daqproqrammaAAN
n olaals van 6.00 u!Í

i
, @

@
5 :1I1r
---'i-

nachlregime
nachtÍëgrme

:

2.00 uur !d.
18 00 uur

500 u!.

!!.

Keuze van net schadegevai

Nachrproqramma
6

È.n

r1

00
n qehelqen brenqer

_=d-

r

-nin:.

30

;+;_

.

qehe!qen breíge.

!it.
Jrt.

5.3 Bijkomerde schakelbevelen voor de bevelen

me

.achrcglnie

vaí

het

stàndaardprog.amma
Deze k!n.e. vrir gemakkelirk n qerreuqe. aebrachr ,ofden
bèschreve. n 16,1)"1n gehe!gen örengen van sdrake o!nten
Biivoorbeeld r Eèn buiienhuis werkend koppel
Vaandaq - Vnjdaq 9.00 !ur - 15.30 uLrÍ.achireg me
, .- r- -- Kelze van het schakerkanaal

: --i_.
3 -;;_
. ai-

NachlprcSÍanrma
Maandas -

V ldarl
L1 r'l

u@

oo

5

n geheuqen

@
r I

@

-nR-

l7 !Q lur .acnÍeg

7 30

n

00 uur ! i.

19.00 uur ui.
20.00 uur .achtreg,Íne

S.4 Gekombiíee.de vloèr- en radiatoÍenyeíwamif,g
A!lomàtisch tapwaler

5.2 Lal€r komende aaí - oÍ uit kome.dè schakeibevel
ln een schakelka.aal wordt een overschÍjv nqsoeve
qehe!gen gebracht e. vooÍ Latër 3en aan- !ri schakerp!.i.

,c e5!-

rï

oaaproqramma

r5

-e-

n geheuge. b.engen

''

_

,t1-,'?

5.4 Ekonomisch programma

\/e'tè- .4'"- è.ó- _.sc-'r.og.àr- ;.C ,e.-.o..-.
uan oe kameíemperatuu:
Bijvoorbéeid r Eko.omiscn€ prcqramma Maandeg - !rida!
vai e 30 uur i.145 uJr
I .:
_ --9

Kanàa keuzé r3x t

kkei

nsora(e ei vai hei èko.om:sche pro,oramma
Maèndao -

r

'=;6_

5

-rin-

€@
6@
-:=:-

ví

6,2 ln geheugen b.enEen vàn een eenmaliq beve
iraóde o. aèzeide wlze ars n6l lngereuge. Brèn-oen var

e. ultschaxe cele
DaarbI moel ! we. dÉ toels
ioets
.r ' O ' leóru k: woroe. Cit .ever s
voor eei dag ol een dagblo( moqe tk l,la de ! Noer ó! lan
c I eenma I bele wordi aulomat sch u;gew si . he: leve
lar een oagbok worot rièi eenmalg bevel sechrs.a o.
een aan-

,' :

na

aarste dàe va. oe wee( !rtqewrsi \r/anneer woensdag eeí
verojdaq s een-dagreqe me schakeln9 za woensoag om
6 00 uur . ei litqevoerd worden moel óo oe vo gènde wrze

dèa

3

Woensdaq 6,00 uu. nachirëqime als eennaliq bevel

.9eheug€i brengen

.

45

.

d

r_r._itr

qeheugen

ln geheugen brengen van schakelpunten
volgens uw wensen zonder standaardprogramma
!\annee. U geen standaaropro9ramma wi g€bruken K!ntU
6.

het stanoaarcorogramme urtschakeien Daaruoor moet u voondurend op ie C/S loes bljven drukken tetuirLU op de S-toeis
rypttoidaiUS O Dekomt
E- kunnen 30 schake punten rn geheuqe. !eorachr worden r.
o€ verschr lenoe schakerkanaren.:en dagblok ge diaLlee. àis
ee. schakelpunl. Bir het tkken oo de ?- roet§. ziet men dat
er geen slandaaroproqramma rnqeschakeld rs, aandurd ng

'S = C Wanieer riren veroer likr, dan ziet men welr<e
schakerpunlen .og beschikbaa. ziln

-_i- Kedze !an her schakelka.aa
_-- Nachteg me
Eenma rq beve
3 - ,Da-o 3
4E
5@ uur 6
6@
ríiiltei OO
7@
rr gehelsen brensen
. o

7.

f .ó'-,

E É.NU

Algemene puíten

7.1 Coíectie Eedurendè het inbrengen van schakelbèvèl6n
As men een verg ss ng heefl beqaan gedurende hel nbrenge.
van 9egevens en men daarbr de ËnieLtoeis no9 nret §ebrLr kr

fiili,

= Nos 30 beschikbare schakelpunten

neeit, zo kan de aangegeven waarde gèmakkeLljk verbeterd
worden. De toetseo ku.ne. . eender welkè voigorde geÈr! kr
Eersr bir het indrukken va. de EnteÈtoets zulen de ge_oeve.s

l!istè volqoroe l. 9eheupe. lastgeregd woroen
7,2 Controlè vàn het standaardprogramma èn vàn de
rn de

6.1 ln geheugè. brèngen van schàkelplnién

urtschakelbeveL, een,oehelgen brengen
zelide daq va. ee. dagblok e. ee. schakelprogramma.

n

Keuze vai het schakerkanaal
.
Aai 01 dasprosramma
, :3 @t Das va. de week oí dagbiok Maaidag
.Uu.6
5@
Mrnutei
15
à@ i eeheu,oen bre.qei
r
Uir or nacntprograírma
s@ uu,
2?

,@
ro

@

M

n'rten

- Vritdag

30

rn sehelsen brensen

Voorbeeld : Maandaq roi vrljdag keleikrine
6 I5 Oagprogramma 22.30 nachtproqramma

.,

É..E

_'í9c9g::

(C lu

1,^/anneer men

schakelpurten n anciere M.aie. wil bre.gèn,
Hel nbrenqen van s.hakep!nten rn
a.dere kana e. v ndt p aà1s op deze ide wirze Al e schakèlounten woroe. o.aÍhan(e ilk /an de gebr!ikt€ volgorde oto

toets <

n geheuqe. te bÍergen

Met de " ?'-roets wordl eerst het ,oekoze. standaardprogramma aanged!rdt alsook de schakelp!nien van her standardprogramma (S = O)
Daarna wordt her.og beschlkbarc aa.rar schaketpunten
aangeduid Dar vers.hilnen rn de aandurcjing de n gehe!ge.
geb.achte schakelpunten n de volgorde dre aangèwènd werd
a,j het rnvoerefl van de schakeip!nten

7.3 Uitwissen Yan een schakelpu.t
Men kan enkele scnakelou.ten uit ee. bepaad orogramma
litwssen Oe ','ioets zoekr het schakelplnr op oal urrgewist móet worden. De CM-loets kan nel schake p!nt uiiw s
sen. Dan komt ilet vorgende schakelpu.r in de aand!rdinq.
Moet dit ook utgewsl worden druk .o,o eens de CM-toets
Schakèlpu.len van hel siandaaroprogranma k!nnen mer de
CM-toets nret uiigewrst worden Om de uLJraandlrd ng ie
bekorien. druk op G
7.4 Eèn vrij schakelpunt vèrànderen
Foep hei schàkelpunt da1 veranderci .noet worden met de
' ? '-toets oo Vera.der de waarde eNa.
Hrer kLrn.e. de loetsen í eeíder we ke volgorde gebru kt
sLu ten de " , '-toetsen gebru ken Zo worden
de volgende Sestàànde schakelpunien aangeo!id
Door net hernaaldeitk gebru ken van de 'r',toets koml
dàar dé waarde d e lerandero s

worden Om aÍÍe

Wensi I schakeip!.ren vaF hei standaardproqramma te
veranderen zle hooÍdstuk 5 "wrJzrg og van h€i sta.daard-

Brlkomende schakelpunten kunnen n neizelfoe kaf,aa r.
!eheugen qebracht woroen zonder de scnakelkànaalk ezer re
-aebruik:

in

EeheuEën Eebrèchte sch6kelou.ten

r. oe soede voloorde oebrachr

Om d€ uuraandu d.-o te bekome.

drlk op O

7.5 Aanvullen vah het vrije schakelprcgÉmma
Zoals beschreven n 6 I ' n geheu-oe. bre.gen va. schaKe -

puniè.'ka. een schakeLoro,óramma aanqevu d worden tot
30 schakerpunten. Bj koniroredoorde', -toe§!erschlnen
de nreuwe schakelt rdeo na de s.hakelpunien d e reeos eerder
. geheugen gebrachl werden. Deze bevelen tredèn roch in oe
ruiste vo,oo.de n werki.g
Opmerkins r We raden U aar hei oenere Droq.amma na te
koniro eretu met oe ? '-toeis wanneer U hel schake.rcoramma hebr aanaevu d

7,6 Íidstip bijst6il€n L.d en nod I l
Mocht . jste I n9 tocn .ooozakerrk oiiken. da. ka. men de
kok es vo qt br reqe en

,
-L- lx.drukke.
: @ uur met roeis m n..jsrerren
r @ Schakelk ok sra.(en
Opgelet: De C/S - en C, loets mag herbrj
woroen, aangezrèn h e.door a
ien u tgewist worden

nei

ngedruki
le ngevoerde progranrmapu.-

7,11 Bétekenrs van de roelsen
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7.7 OmschakelinE v.n winter - op zoríëNur
En ornqekeerd r toels: I lur rndrlkke..

Konrro e van

de n9evoerce programóap!.ren

uie ssen va. nèl próqraómaolnr lal ioor )
toets qe(ontro èerd ,ordl Slanoaaroproqramma
worct n ecer qeva be.o!se.
nvoer !an gewenst sc|ake
:lN - Oagprogramoa

AUS - Nachiprolramma

Eermaa toelsen
KeLizetoers?oorietsra.daardpróqramma

oagen van de \!eek
"dago

STD,

kenaar

ci iagbroK.

ok" s nlet roodzake

ilk)

LBli scnaKer

.q

UUT

7.8 Msnuélèomschàkèlins

k!n.e. in alle kanaie. manueel veíanderd
heeír geen nvoed op de verdere auromalische
af oop va. het progÍamma,

a

.--L-- r i.drukke.
j hà\e (anaàr L eze. rrel 'oooza<e'..
'

o

Al e schake ingen

worden.

0t

1

3 J6-

Íoets aan oÍ

lit

/oor

G

O-"cra.errs

.NÍEB
c,/s+c

ndrukken
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7, I

k ok r.stelen.
Oproepsloets loor he1 uur

Beveloers

Próqrarnmaplnt

n

geheugen b.engen

nbednjÍsreinqstoets
Totare u twissrng,

Opm6rkinq : De scnakelklok duldi autoÍnatisclr het !ur weer

De schak€ plnien ,orden dooí hel b ijven indrukken ol hèl
reqelmali§e ndr!kken van de loetss. rnoevoerd.
Wanneeí l.l de gewenstë waaíde voo.brjbenr, aai U .ogmaais
ale waarden doo.lopen. WanneeÍ Ll een iout hebt begaàn.
worden de schakelpunten en net uur die reeds i. gehe!gen
werdar geb.acht niet meer veranderd. Wanneer U de toetsen
nret r. de l!isie volgorde nebl ngedrukt. dan kn ppert de aanduidlnq 3 séconden en de Iiidaa.duLding veÍschijnl opnleuw.
s men blj het nvoéren van scnakelpunten bv. veÍqeten
oi men wilde aan- oi uitschakelen, zo knippeíde àanduidlnq
ook 2 seco.den anq. De schakelLiok komr ler!g n dë voriqe
schakeltoesiand. wordl een schakelount doof de EnteÈtoets
. qehe!gen gebracht, dan verciwrjnl d e aandu id ing I seco.de
a'rg. ilet schakelbevel bev ndl zich .u n het geheuqen. Als
eí bli het .voeíen van schakelp!nlen 60 seconden ian oeen
bevèi meer . gehelgen gelrrachi wordt, dan kohi de ujdaanduiding aulomatisch teruq. Mer de L-toeis kan de lildaandLridin9 met een opgeroepen woroen.

Handornschakel ng

Nakiiken van de inÍormaiie

8,1 Nski'k€í vaí de këtèlregeling
3edílÍskeuze schakelaar op "O" zeÍen €. hertoe open van hel
warmwaterveMarmrng n de mengais uner . iret oóg houce.
iot de !nschakelinq 1ZU-Situalier
Bedritiskelzèschakelaar

op I

:èiiei èn naklken oi

menaisiuiter open gaar LAUF-Srt!arre).

de

Bedrijiskè!zeschakelaar weer op AUTOMATIK" nstetè.. Kilk
.a oÍ de Iemperallur van de menqvèrwàrmr._oskn.g en de
ketelkri.g n vernoudlng mèi de b!iieniemperat!ur s zre
dàarvoor het stellheldsdiaqram).

Het is noodzakelijk hiervoor het voiqe.de. met oe man!ete
omschakeling te doen

tapwat€r
Ekonomrscnspaarproqramma
Mengkrlng

Auromaiisch

I
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Daqprosrammà
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0 Schakeiklokaandurding
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- /eterh"rg
= Automalrsch fapwaler
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oaqreg me

Oe aanduiding van de schakeikaíalen

hoet het voigendè
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= Éko.omisch prosraÍnme O
O Nachtreqrme
= MengelkÍrng

Tiidaanduidins : WoénsdÉs 15.22 usr
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8.2 Nakiiken van tapwatè116g6ling
op de bo ler wordl de temoerauur aa.qedlJld.
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onqeveer 551C bèdraqe.
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Techniséhe gegevens

schakelíg y ndl zaterdaq
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20 Nm
!0 Sec. r'oor 90o C
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€€ime lb.q íÉstje
automali$h 6pwat€neleling aan

,:0 Hz

2'C

kame.temperaruur

c.3
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3.0

260 C

l5cC lbin.eíaÍste lngSoC.
normale nste I nq)
3,0 ibiinen aÍsie
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260 C
150 C
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Werkzaarii op mengkr nq
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bil nsler

va. de nachr

De
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slunèr qesloten
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Nacht vènaagd
d@. schakelaar
Auiornéti$he iap4aiereseliíq ààn
(nomài6 siand)

VéNamrng

llT

auiomatische 1aÈ
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(6anuele zomeDm$hakeliíg)
Btànder eí o@lati+
poÍnp€n AAN

Motrgafslliier LJÍI

conftle)

schakeing van de ceofiliske!reschakeraar verwar-

automaÍsche lapwalëíege inq AANr s s echls .co!zake jk qed!rende de zomer wan.eer aus de or3nder .orstant
uriqeschake d moer a iven Uw .stàl alie za l!s ook . et
m
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re b_,ren eÈoe.ciL-, L etè
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10.5 l.sielling van de s{éilheid voor de mengkring
loiaqram vooraan

1

Vetuaniíq

-

@ÉËnt

werxr.gsresetue r'an

Menqkrinq

0,4 Bedrijiske!zèschakeiaar
!óo. ber.e vetuarm .SSkr.9er

De !eqeve.s ge den

.p Cekse vz. ae

.eqe aar)

0. Gebruiksaanwiiziging

10.1 Bedieninsseiementèo
Kaheiremoeraiu!r i(etè kín9

Da.k:ij de basrs nsle llng van de sreilheid. Coor ie lakman
wordl de reqelaar aan het !ebo!w. alsooK 3an hel lerwaÈ
mrngssysteem. aanqepast. GeÖr! kt ij het íerdarmr.qssysleem e.k€le maanden ang àei deze nsierl ng. ,ast ! de
kame.temperaluur
mei behurp /an oe !ag,

Iffi

temperalu0íeqelaar

:ou b iiven, kunt i.l een zeer Írjne re!et nq
aqe bulteíiemoerar!ur londer oJ C) aootuoerei
- s 'et o,i eer aqe b-i,en_erpe,arLL
irei een streeoje- s het bil een lage bu tenremperatlur te kó!a, r'èimeeroer
dan mét een streeple
LJ kunt ook tlssen de streeptes nstel-è.
N! :ai oe kamerlempeíatu!r !rt e k weeftvpe:anqeíaam
zt.. Veranoer!.9 íoet Lr s echts na 24 !ren dootoóe.e.
Opmërking : Zou er !rtzonder ilker wrrze éen aanoass iq van
de stelihed van de ketelkr ng .oodzakeilk zl.. !an moer
deze door èen vaKmaí gedaan ,{o.de..
A s dlt noodzakelljk

10.2 l.stelliíq van de k6Fertèmpèratu!r qedurènde de dag
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De aangegeven waardeo voor de kaÍneriemperatuur komen
overèen mel de temDeraluur n h!rs dan.eer ae stertherd
s voor de
i!rsl oqesierd s. De kamertemperaiu!r overdaq
kelelkr .q eí de vloetuetuarmr.g alzondeí jk ;nstelbaa..
Bil gekombrneerde radiaroren en v oerueMarmr.g moeren de-

zelide nsle lngswaarden voor bèide vetuarmrngskr

ngen

\a een zekere eNan.q <an men ve.sch ttende nste I ngen
rlezen om een j! sre kamenemperàtuur te hëbben
Z.dra men een bu tenlemperatulr oererkt van over de 200 C
wo.ii de verwarmi.9 a!tomaiisch !it!eschaKeld. Ged!.ende
de kamenemperaluur oo l80 C ,ermi.derd

bt

10.6 ln gevai van storingèn
Storinglampie op brè.der relais b.andt

-

I

Wordl er brandslol lstookorle lasl ioeqevoerd ?
D.uk de ontsioork.oo van de brànde.auiomaar
Als de insial atie iierdoor.ret woÍst ngeschakelo, mcet
onze k anre.diensr op de hooote bre.ger

!

Storinqsl.npie op brander .eiais brandl niét I
- K opt de tildaandlroi.g van de schake kloK r Blj sÍoom-

gewenste temperatuur heeft .ererk1.

onoerbrekrnqen verdw jnr óók de trjdaanau d nq en *orct
de zeKefl .qsaliomaat oi schakelaar ._cesc.ake d.
Zlin a le thermostate. sc.ake aars vàn ce re!elaar.r va.
de leter t!rsr ngesre d
zcl oe 'eqè àà' oo lr_dbedie- -q '
l-ze ,ra ,o r 1
de vetuarm nlsr.stal aue n weíkrrg treo€. a s re oran

I0.J lnslerlinq v.n

Dè mènqe aa. mèt de aand

Opmerking :etautomat schlapwatersysteem
u tsciake ing van de verwa.mi.g . werkrng.

Às

Het

bl

iitzelÍsnade

lebolw sterk aigekoeld :o! zijn b.v ,e.ftek nel

laíanlre oan sleit men oe kerer oD 250 c :ot dat men de

.

de.lenmrnste.oq werkl

de vemrnoenng laar aecniresrme
0e veÍmnderng naar.acntregrme loídi tegerlk nqesteld
roór dè kererkr nq oo .5c c e. /oó. de menqvetuarm ngs-

kn"q.o

3ó C.

ziln nsre I ngen waar. i energ e opr maai gesoaard wordt
EerstdanalaevàkÍnaneennocdzake lkeaa.oassrnqkomeo
Dat

Opqeiet r r'/an.ee. d€ nsrarlatie ! tgeschaketd s. za de tem,erat!ur a.g2aam ,erm ndeíen Ceze íeh noertng hanqt at
/an ne solai e e. tevens van .el acclmlLat evermoae. va.
.et gebo!w a sook /an oe burre.lemoeratu!r

.p

een tusse.waa.de slet

e.

nden dit net Íogelrk s, de keteltemperatL!i,ra le
keieltemperaiuutreqelaar óel oe ha.d vo gens ile cu ieó
tenPeraUur,èiaqen
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