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Basisprincipes 
 
 
 
Korte beschrijving/kenmerken/functies  

Functies  
Weersgestuurde verwarmingsregeling 
voor max. één glijdende en één  
gemengde kring. 
Drinkwaterregeling met vrijgave en  
vooringestelde nominale temperatuur. 
 
• Schakelbare tijdgestuurde  
 circulatiepomp  
• Zonne-energieregeling voor drink- 
 water met collectorbescherm- 
 functie en circulatiekoeling  
• Relais- en sensortest voor  
 ingebruikname  
• Verlicht display voor status- en  
 functieweergave in duidelijke tekst,  
 5 talen  
• Automatisch omschakelen zomer-/ 
 wintertijd  
• Vooringesteld standaard tijd- 
 programma voor verwarming en  
 drinkwaterbereiding  
• Individueel schakelprogramma  
 met max. 84 vrije schakeltijden  
 volgens de regelaartoestel- 
 configuratie  
• Vakantieprogramma voor elke  
 verwarmingskring 
• Emissiecontrole / schoorsteen- 
 veger met zelfstandig  
 terugschakelen naar normale  
 werking  
• Vloer-droogfunctie  

Korte beschrijving 
De verwarmingsregeling LOGON B  
G1Z1 is een weersgestuurde digitale  
verwarmingsregeling voor een of twee  
verwarmingskringen en voor de be- 
reiding van drinkwater. Daarnaast zijn  
verschillende bijkomende functies  
mogelijk. 
 
De verwarmingsregeling berekent met  
behulp van de buitentemperatuur- 
sensor de vereiste nominale tempera- 
turen voor de ketel en de ver- 
warmingskring, en regelt de drinkwater- 
bereiding. 
 
Met behulp van bijkomende functies  
kan een optimale energiebesparing  
bereikt worden. 
 
 
Kenmerken 
Verwarmingsregeling, ergonomische  
en functioneel ingedeelde bedienings- 
elementen. 
Duidelijke toewijzing van basisfuncties. 
• In/uitschakelaar  
• Storingsknop brander,  
 storingsweergave  
• STB-storingsweergave  
• STB-testknop (TÜV-knop)  
• STB en maximumthermostaat  
 ketel  
• Elektrische zekeringen  
 
en beveiliging van de elektronische  
unit  
• Bedrijfsmodus verwarming,  
 drinkwater  
• Nominale instelling voor  
 verwarming  
• Informatietoets 
• Handmatige functie  
• Functie schoorsteenveger  
 
 

• Tweekringsregelaar met ge- 
 scheiden instelling voor een  
 directe verwarmingskring en een  
 gemengde verwarmingskring  
• Kamertemperatuurregeling met  
 toebehoren QAA 75 met  
 2-draadsbus of QAA 78 met  
 radioverbinding  
• Instelling van verwarmingskringen  
 met radiatoren of vloerverwarming  
 met aanpassing van de pro- 
 gramma’s 
• Automatische aanpassing ver- 
 warmingscurven mogelijk  
• Optimale opwarming met snel  
 opwarmen mogelijk  
• Verwarming uitgeschakeld volgens  
 behoefte  
• Retourverhoging of retourregeling  
 met configureerbare multi- 
 functionele uitgang  
• Instelbare minimale en maximale  
 vertrektemperaturen  
• Pompnaloop  
• Geïntegreerde teller bedrijfsuren  
• Thermisch desinfecteren van drink- 
 water mogelijk  
 (legionellaschakeling)  
• Vorstbescherming ketel en  
 installatie  
• Automatische corrosiebescherming 
 ketel  
• 2-draadsbusinterface met  
 regelingstoebehoren  
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Montage 
 
 
 
Elektrische installatie  

De verwarmingsregeling is volledig  
voorbedraad in de fabriek; ter plaatse  
moeten geen aansluitingen meer  
gemaakt worden. 
 

Na het verwijderen van de ketel- 
bekleding is de bovenste afdekking  
van de regeling toegankelijk. De 4  
schroeven van de afdekking van de  
verwarmingsregeling en de afdekking  
verwijderen. 
 

De nettoevoerleiding moet op de  
netaansluitklemmen gemonteerd  
worden.  

Aanwijzing: 
De elektrische installatie en alle  
aansluitingen mogen alleen door  
een elektricien uitgevoerd worden. 
Daarbij moeten de VDE-, EN-,  EVU-  
en alle nationale voorschriften en  
bepalingen nageleefd worden. 
 
In het algemeen mag het toestel alleen  
door een vakman geopend worden.  
 
De ketel, het bedieningspaneel en de  
pompgroep zijn voorzien van bedrade  
stekkers. De aansluiting op het net  
gebeurt met 3-polige klemmen (1) in  
het bedieningspaneel via een daartoe  
voorziene en beveiligde stroomkring.  
De leiding moet met een ingebouwde  
spanningsontlaster (2) beveiligd  
worden. 
 
De verwarmingscentrale moet met  
gepaste middelen van het net ge- 
scheiden kunnen worden. Daartoe  
moeten schakelaars met een contact- 
opening van > 3mm of veiligheids- 
schakelaars gebruikt worden . 
 
Netspanning: 230 V, 50 Hz 
 
Zekeringen voor de netaansluiting:  
10 A 

Toestelzekeringen 
De toestelzekering (230 V, T 6,3 A)  
bevindt zich goed toegankelijk in het  
bedieningspaneel (T 6,3 A). 
De totaliteit van alle elektrische  
stromen mag niet meer bedragen dan  
6,3 A!  
 
Vervangen toestelzekering 
- stroom van het bedieningspaneel  
 uitschakelen 
- zekeringelement 90° draaien en  
 samen met de toestelzekering  
 verwijderen 
- zekering vervangen 
- zekeringelement terug insteken en  
 90° draaien 
- testen of de zekering vast zit 
- stroom inschakelen, verklikker- 
 lampje in netschakelaar moet  
 branden  
 
Stekkerverbinding tussen brander  
en bedieningspaneel 
Brander en bedieningspaneel moeten  
door middel van de overeenkomstige  
stekkerverbindingen met elkaar  
verbonden worden. 
1. Kabel met 7-polige branderstekker 
2. Kabel met 2-polige stekker voor  
 branderregeling  

Kabelkanalen 
In de binnenkant van de bekleding zijn  
2 kabelkanalen voorzien voor de  
elektrische verbindingen. 
230V-leidingen en sensorleidingen  
moeten van elkaar gescheiden in de  
kabelkanalen gelegd worden. 
 

1 
 
2 

Als nettoevoer voor het toestel moet  
een vastgelegde kabel met een  
minimale doorsnede van 3 x 1,0 mm2  
gebruikt worden. Daartoe moet de  
kabelschroefdraad PG 11 aan de  
achterkant van het toestel gebruikt  
worden. 
 
Installeren van de leiding voor de  
netaansluiting 
De stroomleidingen van de  
spanningsontlaster tot de klemmen  
moeten bij het verwijderen uit de  
spanningsontlaster voor de  
beveiligingsleiding strak worden.  
De lengte van de leiding moet  
dienovereenkomstig bepaald worden. 
 
Stekkerverbinding tussen  
pompgroep en bedieningspaneel 
De elektrische aansluiting van de  
pompgroep en het bedieningspaneel  
gebeurt in de fabriek door middel van  
gecodeerde stekkers aan de  
LOGON B. 
 
Alle externe leidingen (zoals bijv. voor  
de systeemwerking) die op de  
schroefstekkers van de LOGON B  
aangesloten moeten worden, moeten  
met de ingebouwde spanningsontlaster  
aan de ketel beveiligd worden.  
 
De ter plaatse aanwezige warmte- 
pompen 1 en 2, de opslaglaadpomp en 
de gemotoriseerde mengkraan moeten  
op het bedieningspaneel met  
overeenkomstige stekkerleidingen  
aangesloten worden. 
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Montage 
 
 
 
Elektrische installatie  

De pompen, mengerinrichtingen en sensoren moeten aangesloten worden. 

Naam  
aansluiting 

Functie 
klemmen 

Aansluiting 

BW-pomp  N,PE,Q3 Drinkwaterlaadpomp  

HK-pomp N,PE,Q2 Verwarmingskring 1: Verwarmingskring van  
de radiatorenkring, of van de menger- 
pompkring  

Menginrichting Y1,N,PE,Y2 Mengermotor of multifunctionele uitgang 2  

MFA N,PE,Q3 Multifunctionele uitgang 1 (collectorpomp,  
retourpomp, circulatiepomp, radiatorenkring  
wanneer mengerkring ingeschakeld Q2)  

Naam  
aansluiting 

Functie 
klemmen 

Aansluiting 

RG CL+/CL- Kamertoestel QAA 75 

BWF B3, M Sensor drinkwatertemperatuur (QAZ 36) 

AF B9, M Sensor buitentemperatuur (QAC 34) 

H1 H1,M Digitale ingang /0-10V ingang 

VF B1,M Sensor vertrektemperatuur (QAD 36) 

MFF 1 BX1, M Multifunctionele sensor 1 

MFF 2 BX2, M Multifunctionele sensor 2 

230VAC-aansluitingen  

Sensor – aansluitingen  
kamertoestellen  

Geen van de andere aansluitingen mag veranderd worden of voor een  
ander doel gebruikt worden.  
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Basisinstelling 

Bij levering is de verwarmingsregeling 
als volgt voorgeprogrammeerd: 
- Drinkwaterbereiding bij aange- 
 sloten drinkwatersensor 
- Glijdende verwarmingskring aan  
 de aansluiting: HK-pomp  
 

1. Functie 
glijdende verwarmingskring 1 met 2 bijkomende functies en drinkwaterbereiding  

  Functie 230 VAC-aansluiting aan Sensoraansluiting 

Drinkwater   BW-pomp  BWF 

Verwarmings- 
kring 1 

Glijdende verwarmingskring  
(pomp) 

HK-pomp  AF 

Multi- 
functioneel 1 

Collectorpomp (functie zonne-- 
energie) of alarmuitgang of  
retourverhoging of ketelpomp of  
H1-pomp of circulatiepomp 

MFA 
(QX1, N,PE) 

MFF1, MFF2 

Multi- 
functioneel 2 

Collectorpomp (functie zonne-- 
energie) of alarmuitgang of  
retourverhoging of ketelpomp of  
H1-pomp of circulatiepomp 

Menginrichting  
(Y1, N,PE) 

MFF1, MFF2 

Relevant regelnr. 

 

 

5890 
 
5930 
5931 

5891 
 
5930 
5931 

  Functie 230 VAC-aansluiting 
aan 

Sensoraansluiting Relevant regelnr. 

Drinkwater   BW-pomp BWF  

Verwarmings- 
kring 1 

Gemengde verwarmingskring  
(pomp) 
Gemengde verwarmingskring  
(menginrichting) 

HK-pomp 
 
Menginrichting 

AF 
VF 

 

Multi- 
functioneel 1 

Glijdende verwarmingskring 3/P  
(pomp) 

MFA          (QX1, N,PE)   5890 op HKP Q20 
instellen  

2. Functie 
gemengde verwarmingskring 1 met mogelijke bijkomende functie en drinkwaterbereiding  

3. Functie 
gemengde verwarmingskring 1 en 1 glijdende verwarmingskring 3/P en drinkwaterbereiding  

elk van de twee multifunctionele ingangen (MFF) kan slechts één functie uitvoeren 

- Als er een vertreksensor  
 aangesloten wordt, dan is de  
 mengerregeling ingeschakeld, de  
 mengerkringpomp wordt  
 aangesloten op de HK-pomp.  

  Functie 230 VAC-aansluiting aan Sensoraansluiting Relevant regelnr. 

Drinkwater   BW-pomp  BWF  

Verwarmings- 
kring 1 

Gemengde verwarmingskring  
(pomp) 
Gemengde verwarmingskring  
(menginrichting) 

HK-pomp  
 
Menginrichting 

AF 
 
VF 

 

Multi- 
functioneel 1 

Collectorpomp (functie zonne- 
energie) of alarmuitgang of  
retourverhoging of ketelpomp of 
H1-pomp of circulatiepomp 

MFA           (QX1, N,PE) MFF1, MFF2 5890 
 
5930 
5931 
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Door overeenkomstig te program-
meren 
en bijkomende functies te kiezen in het  
menu voor ingebruikname zijn de  
volgende combinaties mogelijk:  



Bedieningselementen 

1          2     3     4     5                            7                                      8     9 

IN/UITschakelaar (1) 
Schakelt de stroomvoorziening voor  
de regeling / regelingstoebehoren /  
pompgroepen en brander in en uit. 
 
Storingsweergave brander (2) 
Brandt wanneer de automatische  
brander vergrendeld is. 
 
Reset-toets brander (3) 
Om de brander te ontgrendelen. 
 
STB-storingsweergave (4) 
Als de keteltemperatuur bij een defect  
oploopt boven 110 °C, dan zal de  
beveiligingstemperatuurbegrenzer  
(STB) de brander vergrendelen; de  
storingsweergave gaat branden. 
 
STB-Testknop (TÜV) (5) 
Voor het testen van de STB door  
inspectieorganen: zolang deze toets  
ingedrukt wordt, worden de regelaars  
overbrugd en verwarmt de brander de  
ketel tot 110 °C. 
 
Ontgrendelingsknop STB (10) 
Als de keteltemperatuur na de ver- 
grendeling tot 70 °C gedaald is, dan  
kan de STB met deze knop ont- 
grendeld worden. 
 
Regelknop 
max. keteltemperatuur (11) 
Om de max. keteltemperatuur in te  
stellen.  
 
 
 

Bevestigingstoets OK (15) 
Terugtoets ESC (13) 
Deze beide toetsen worden samen  
met de grote draaiknop gebruikt voor  
het programmeren en configureren  
van de regeling. Instellingen die niet   
met de bedieningselementen bediend  
kunnen worden, gebeuren via de  
programmering. 
Door de ESC-toets in te drukken, gaat  
u telkens een stap terug; veranderde  
waarden worden daarbij niet over- 
genomen. 
 
Om naar het volgende bedienings- 
niveau te gaan of de veranderde  
waarde op te slaan, wordt de OK–toets  
ingedrukt.  
 
Handmatige bediening – functie- 
toets (16) 
Met deze toets gaat de regelaar naar  
handmatige bediening; alle pompen  
draaien, de menginrichting wordt niet  
langer aangestuurd, de brander wordt  
op 60 °C ingesteld (weergave door  
middel van schroevendraaier-symbool). 
 
Schoorsteenveger – functie- 
toets (17) 
Door deze toets kort in te drukken gaat  
de ketel naar de bedrijfstoestand voor  
emissiemeting; door de toets opnieuw  
in te drukken, resp. automatisch na  
15 minuten, wordt deze functie  
opnieuw uitgeschakeld (weergave  
door middel van schroevendraaier- 
symbool). 

10                11                    12                           13     14    15   16      17 

Fijne afstelling (12) 
Voor de elektrische beveiliging van de  
hele ketel. 
 
Bedrijfsmodustoets drinkwater (7) 
Om de drinkwaterbereiding in te  
schakelen (balk in het display onder  
de waterkraan).  
 
Bedrijfsmodustoets ver- 
warmingskring(en) (8) 
Om 4 verschillende bedrijfsmodi voor  
verwarming in te stellen:  
Auto uur: automatische modus volgens  
tijdprogramma. 
Zon 24 uur: verwarmen tot nominale  
comforttemperatuur 
Maan 24 uur: verwarmen tot  
gereduceerde temperatuur 
Werking met vorstbescherming:  
verwarming uitgeschakeld,  
vorstbescherming aan. 
 
Informatietoets (9) 
Oproepen van de volgende informatie  
zonder invloed op de regeling:  
temperaturen, bedrijfsmodus ver- 
warming/drinkwater, foutmeldingen. 
 
Kamertemperatuur – regelknop (14) 
- Om de comfortabele kamer- 
 temperatuur te veranderen. 
- Met deze draaiknop kunnen bij het  
 programmeren instellingen  
 gekozen en veranderd worden.  
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Beschrijving display 
Programmering  
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Drinkwatermodus kiezen  
 
Verwarmingsmodus kiezen 
 
 
 

 
 
Menu verlaten 
 
             Kiezen 
(naar rechts/links draaien)  
            Bevestigen 
 
 
Infotoets  

Handmatige bediening  Toets schoorsteenveger  

Verwarmen met de ingestelde comfortwaarde  
 

Verwarmen met de ingestelde gereduceerde  
waarde  
Verwarmen met de ingestelde vorst- 
beschermingswaarde  
 

Proces bezig – a.u.b. wachten  
 
Brander in werking (enkel olie-/gasketel)  
 

Foutmeldingen  
 
Infoniveau geactiveerd  
 
Programmering geactiveerd  
 
Verwarming tijdelijk uitgeschakeld;  
ECO-functie actief  
 

Vakantiefunctie actief  
 

Verwarmingskring  
 
Manuele bediening / schoorsteenvegermodus  
 

Nummer van de bedieningsregel  
(parameternummer)  

 

Basisweergave 
(toetsen)  

Eindgebruiker  

- de gewenste instelling  
 kiezen  
- met de toets OK  
 bevestigen  
- met de toets ESC terug  
 naar de basisweergave  

Inbedrijfstelling  Installateur 

- het gewenste gebruikersniveau kiezen  
- met de toets OK bevestigen  
- de gewenste instelling kiezen  
- met de toets OK bevestigen  
- met de toets ESC terug naar de basisweergave  

Toets OK indrukken (1 x ) 
Toets OK indrukken (1 x ) 
Toets INFO indrukken (4 sec.)  

 



Kort overzicht van de hoofdfuncties 
van de elektronische regelaar  
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Toets Actie Werkwijze Weergave / functie 

    

 Gewenste kamer-temperatuur 
instellen  

- Draaiknop links/rechts 
  bedienen 
- Draaiknop opnieuw draaien 
- Opslaan met de toets OK 
  of 5 sec. wachten  of: 
 
- Druk op de toets           ESC  

Ingestelde comfortwaarde met knipperende 
temp.weergave 
Knipperende temperatuurweergave in stappen van 0,5 °C  
van 10,0 … 30 

Ingestelde comfortwaarde aangenomen 
 
Ingestelde comfortwaarde niet aangenomen 
- Na 3 sec. verschijnt de basisweergave  

 Drinkwatermodus AAN of UIT 
zetten  

- Druk op de toets  Drinkwatermodus aan/uit 
(segmentbalk onder drinkwatersymbool zichtbaar/niet zichtbaar) 
- Aan: drinkwaterbereiding volgens schakelprogramma 
- Uit: geen drinkwaterbereiding  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijfsmodus veranderen  

Fabrieksinstelling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 x druk op de toets 
 
 
 
 
- Herhaalde druk op de toets 
 
 
 
 
 
 
- Herhaalde druk op de toets 

Automatische modus aan, met: 
- Verwarmingsmodus volgens tijdprogramma 
- Ingestelde temperatuurwaarden volgens  
 verwarmingsprogramma 
- Beschermingsfuncties actief 
- Automatische omschakeling zomer/winter actief 
- ECO-functies actief 
 (segmentbalk onder overeenkomstig symbool zichtbaar) 
 
Continue comfortverwarming aan, met: 
- Verwarmingsmodus zonder tijdprogramma met  
 ingestelde comfortwaarde 
- Beschermingsfuncties actief 
 
Continue gereduceerde verwarming aan, met: 
- Verwarmingsmodus zonder tijdprogramma met  
 ingestelde gereduceerde waarde 
- Beschermingsfuncties actief 
- Automatische omschakeling zomer/winter actief 
- ECO-functies actief 
 
Beschermingsmodus aan, met: 
- Verwarmingsmodus uitgeschakeld 
- Temperatuur volgens vorstbescherming 
- Beschermingsfuncties actief  

 Weergave van verschillende  
inlichtingen  

- 1 x druk op de toets 
- Herhaalde druk op de  
 toets 
- Herhaalde druk op de  
 toets  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Druk op de toets ESC  

INFO-segment wordt ingevoegd 
- Status ketel    - Kamertemperatuur 
- Status zonnesysteem - Kamertemperatuur min. 
- Status drinkwater  - Kampertemperatuur max. 
- Status kring 1   - Buitentemperatuur 
- Status kring 2   - Buitentemperatuur min. 
- Status kring P   - Buitentemperatuur  max. 
- Uur / datum    - Drinkwatertemperatuur 1 
- Foutmelding   - Keteltemperatuur 
- Onderhoudsmelding  - Vertrektemperatuur 
- Speciale modus   - Telefoon klantendienst 

(weergave van de inforegels is afhankelijk van het 
regelaartype) 

 
Terug naar de basisweergave: INFO-segment verdwijnt  



Kort overzicht van de hoofdfuncties 
van de elektronische regelaar  

 

Toets Actie Werkwijze Weergave / functie 

  
 
Bedrijfsmodus volgens 
manueel in te stellen waarden 
 
 
Wijziging van de in de fabriek 
ingestelde ketel-temperatuur  

- Druk op de toets  
 
 
 
 

- Druk op de toets  
- Druk op de toets  
- Draaiknop links/rechts  
 bedienen 

- Opslaan met de toets  

- Druk op de toets  
- Druk op de toets  

 handsymbool  

Handmatige bediening aan (schroevendraaiersymbool 
zichtbaar) 
- Verwarmingsmodus met vooraf ingestelde  
 ketel-temperatuur (instelbaar van 40 … 80 °C, 
 fabrieksinstelling = 60 °C) 
 
301: Handmatige bediening Waarde handmatige  
bediening instellen? 
Knipperende temperatuurweergave 
Gewenste waarde instellen 
 
 
Status ketel Handmatige bediening actief 
Handmatige bediening uit  

 Activering van de 
schoorsteenvegerfunctie  

- Druk op de toets (< 3 sec.) 
- Herhaalde druk op de  
 toets (< 3 sec.)  

Schoorsteenvegerfunctie aan 
Schoorsteenvegerfunctie uit  

 Korte verlaging van de 
kamertemperatuur  

- Druk op de toets 
- Herhaalde druk op de  
 toets  

Verwarmen met ingestelde gereduceerde waarde 
Verwarmen met ingestelde comfortwaarde  

 

 = bevestiging    =afbreken resp. terug naar basisweergave  
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• Basisweergave “keteltemperatuur”  
• 1 x OK-toets indrukken  
• met de +-draaiknop bijv. „menu drinkwater“ kiezen  
• 1 x OK-toets indrukken  
• met de +-draaiknop bijv. in het menu drinkwater „parameter nr. 1612 gereduceerde nominale temperatuur “ kiezen  
• 1 x OK-toets indrukken  
• met de +-draaiknop de huidige temperatuur veranderen  
• 1 x OK-toets indrukken -> temperatuur wordt opgeslagen  
• met 2 x ESC-toets terug naar de basisweergave „keteltemperatuur“ 



Parameterinstellingen eindgebruiker 
Overzicht van de eindgebruikerparameters  
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Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

 
 
 
 
Uur en datum  

1 Uren/minuten hh:mm 00:00 23:59 --.-- 

2 Dag/maand tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

3 Jaar jjjj 2004 2099 --.-- 

 
Bedieningseenheid  

20 Taalkeuze - Engels, Duits, Frans, Italiaans, 
Nederlands  

Duits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdprogramma verwarmings- 
kring 1  

500 Voorinstelling  -  Ma-zo  ma-vr  za-zo 
Ma, di, wo, do, vr, za, zo  

Ma-zo  

501 Ma-zo: 1ste fase aan  
 
 
 

hh:mm  

 
 
 
 

00:00  

 
 
 
 

24:00  

6:00 

502 Ma-zo: 1ste fase uit 22:00 

503 Ma-zo: 2de fase aan --.-- 

504 Ma-zo: 2de fase uit --.-- 

505 Ma-zo: 3de fase aan --.-- 

506 Ma-zo: 3de fase uit --.-- 

516 Standaardwaarden - Ja Neen Neen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdprogramma 3 / VKP  

540 Voorinstelling -  Ma-zo  ma-vr  za-zo 
Ma, di, wo, do, vr, za, zo  

Ma-zo 

541 Ma-zo:1ste fase aan  
 
 
 

hh:mm 

 
 
 
 

00:00 

 
 
 
 

24:00 

6:00 

542 Ma-zo: 1ste fase uit 22:00 

543 Ma-zo: 2de fase aan --.-- 

544 Ma-zo: 2de fase uit --.-- 

545 Ma-zo: 3de fase aan --.-- 

546 Ma-zo: 3de fase uit --.-- 

556 Standaardwaarden - Ja Neen Neen 

 
 
 
 
 
 
Tijdprogramma 4 / drinkwater- 
modus  

560 Voorinstelling -  Ma-zo  ma-vr  za-zo 
Ma, di, wo, do, vr, za, zo  

Ma-zo 

561 Ma-zo: 1ste fase aan  
 
 
 

hh:mm 

 
 
 
 

00:00 

 
 
 
 

24:00 

6:00 

562 Ma-zo: 1ste fase uit 22:00 

563 Ma-zo: 2de fase aan --.-- 

564 Ma-zo: 2de fase uit --.-- 

565 Ma-zo: 3de fase aan --.-- 

566 Ma-zo: 3de fase uit --.-- 

576 Standaardwaarden - Ja Neen Neen 

Verwarmingskring 1 vakantie  
(642-648) 
 
Verwarmingskring P vakantie  
(662-668)   

642 / 662 Begin dag/maand tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

643 / 663 Einde dag/maand tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

648 / 668 Werkingsniveau - Vorst- 
bescherming 

Gereduceerd Vorst- 
bescherming 

 
 
Verwarmingskring 1 (710-730) 
 
Verwarmingskring P 
(1310-1330)  

710 / 1310 Ingestelde comfortwaarde °C Waarde uit regel 
712 

30 20.0 

712 / 1312 Ingestelde gereduceerde waarde °C Waarde uit regel 
714 

Waarde uit regel 
710 

16 

714 / 1314 Ingestelde vorstberschermings-waarde °C 4 Waarde uit regel 
712 

10.0 

720 / 1320 Karakteristiek steilheid - 0.10 4.0 1.50 

730 / 1330 Grenzen zomer/winter °C 8 30 20 

1610 Ingestelde nominale waarde °C Waarde uit regel 
1612 

65 55 

1612 Ingestelde gereduceerde waarde °C 8 Waarde uit regel 
1610 

40 

Drinkwater   
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• Basisweergave “keteltemperatuur”  
• 1 x OK-toets indrukken  
• Info-toets > 5 sec. indrukken  
• met de +-draaiknop bijv. „niveau ingebruikname of vakman“ kiezen  
• 1 x OK-toets indrukken  
• met de +-draaiknop bijv. in het menu drinkwater „parameter 1612 gereduceerde nominale temperatuur “ kiezen  
• 1 x OK-toets indrukken  
• met de +-draaiknop de huidige temperatuur veranderen  
• 1 x OK-toets indrukken -> temperatuur wordt opgeslagen  
• 2 x ESC-toets terug naar de basisweergave „keteltemperatuur“ 
 
Overzicht van de parameters voor ingebruikname 
De grijs onderstreepte parameterregels zijn alleen zichtbaar in het niveau ingebruikname. 
De volledige parameterlijst is zichtbaar in het niveau vakman. 

12  
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Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

 
 
 
 
Uur en datum  

1 Uren/minuten hh:mm 00:00 23:59 --.-- 

2 Dag/maand tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

3 Jaar jjjj 2004 2099 --.-- 

5 Begin zomer dag/maand tt.MM 01.01 31.12 25.03 

6 Einde zomer dag/ maand tt.MM 01.01 31.12 25.10 

 
 
 
 
 
 
 
Bedieningseenheid  

20 Taalkeuze - Engels, Duits, Frans, Italiaans, 
Nederlands  

Duits 
 

22 Info - Tijdelijk Permanent Tijdelijk 

26 Bediening blokkeren - Aan Uit Uit 

27 Programmering blokkeren - Aan Uit Uit 

44 Bediening VK 2 -  
Samen met 

VK 1  

 
Onafhankelijk  

 
Samen met 

VK1  46 Bediening VK P - 

70 Installatieversie - 0  99.9  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdprogramma verwarmings- 
kring 1  

500 Voorinstelling  -  Ma-zo  ma-vr  za-zo 
Ma, di, wo, do, vr, za, zo  

Ma-zo  

501 Ma-zo: 1ste fase aan  
 
 
 

hh:mm  

 
 
 
 

00:00  

 
 
 
 

24:00  

6:00 

502 Ma-zo: 1ste fase uit 22:00 

503 Ma-zo: 2de fase aan --.-- 

504 Ma-zo: 2de fase uit --.-- 

505 Ma-zo: 3de fase aan --.-- 

506 Ma-zo: 3de fase uit --.-- 

516 Standaardwaarden - Ja Neen Neen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdprogramma 3 / VKP  

540 Voorinstelling -  Ma-zo  ma-vr  za-zo 
Ma, di, wo, do, vr, za, zo  

Ma-zo 

541 Ma-zo:1ste fase aan  
 
 
 

hh:mm 

 
 
 
 

00:00 

 
 
 
 

24:00 

6:00 

542 Ma-zo: 1ste fase uit 22:00 

543 Ma-zo: 2de fase aan --.-- 

544 Ma-zo: 2de fase uit --.-- 

545 Ma-zo: 3de fase aan --.-- 

546 Ma-zo: 3de fase uit --.-- 

556 Standaardwaarden - Ja Neen Neen 

 
 
 
 
 
 
Tijdprogramma 4 / drinkwater- 
modus  

560 Voorinstelling -  Ma-zo  ma-vr  za-zo 
Ma, di, wo, do, vr, za, zo  

Ma-zo 

561 Ma-zo: 1ste fase aan  
 
 
 

hh:mm 

 
 
 
 

00:00 

 
 
 
 

24:00 

6:00 

562 Ma-zo: 1ste fase uit 22:00 

563 Ma-zo: 2de fase aan --.-- 

564 Ma-zo: 2de fase uit --.-- 

565 Ma-zo: 3de fase aan --.-- 

566 Ma-zo: 3de fase uit --.-- 

576 Standaardwaarden - Ja Neen Neen 

642 / 662 Begin dag/maand tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

643 / 663 Einde dag/maand tt.MM 01.01 31.12 --.-- 

648 / 668 Werkingsniveau - Vorst- 
bescherming 

Gereduceerd Vorst- 
bescherming 

Verwarmingskring 1 vakantie  
(642-648) 
 
Verwarmingskring P vakantie  
(662-668)  
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Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketel verwarmingskring 1  
(710 – 860) 
 
of 
 
Verwarmingskring 3/P 
(1310 – 1460) 

710 / 1310 Ingestelde comfortwaarde °C W. uit regel 712 Waarde inst. 
regel 716 

 20.0 

712 / 1312 Ingestelde gereduceerde waarde °C W. uit regel 714 W. uit regel 710 16 

714 / 1314 Ingestelde vorstbeschermings-waarde °C 4 W. uit regel 712 10.0 

716 / 1316 Ingestelde comfortwaarde maximum °C W. uit regel 710 35 35.0 

720 / 1320 Karakteristiek steilheid - 0.10 4.00 1.50 

721 / 1321 Karakteristiek verschuiving °C -4.5 4.5 0.0 

726 / 1326 Karakteristiek adaptatie  Aan Uit Uit 

730 / 1330 Verwarmingsgrenzen zomer/winter °C - - - / 8 30 20 

732 / 1332 Dagverwarmingsgrenzen °C - - - / -10 10 -3 

740 / 1340 Ingestelde vertrekwaarde minimum °C 8 W. uit regel 741 8 

741 / 1341 Ingestelde vertrekwaarde maximum °C W. uit regel 740 95 80 

750 / 1350 Invloed van de kamer % - - - / 0 100 20 

760 / 1360 Kamertemperatuurbegrenzing °C - - - / 0.5 4 1 °C 

770 / 1370 Snelle opwarming °C - - - / 0 20 2 °C 

780 / 1380  Snelle temperatuurdaling   
-  

Uit 
Tot ingestelde gereduceerde waarde 
Tot ingestelde vorstbeschermings  
waarde  

Tot  
ingestelde  
gereduceerde 
waarde  

790 / 1390 Inschakeloptimalisering max. min 0 360 0 

791 / 1391 Uitschakeloptimalisering max. min 0 360 0 

800 / 1400 Gereduceerde verhoging begin °C - - - / 30 10 - - - 

801 / 1401 Gereduceerde verhoging einde °C -30 W. uit regel 800 -15 

820 / 1420 Bescherming tegen oververhitting 
pompkring  

- Aan Uit Aan 

830 / 1430 Verhoging menginrichting °C 0 50 6 

832 / 1432 Type aandrijving - 0 1 1 

833 / 1433 2-punts schakelverschil °C 0 20 2 

834 / 1434 Looptijd aandrijving s 30 873 120 

 
850 / 1450 

 
Vloerfunctie 

 
-  

Uit, functioneel verwarmen, rijpings- 
warmte, functioneel verwarmen /  
rijpingswarmte, manueel 

 
Uit  

851 / 1451 Ingestelde vloerfunctie manueel °C 0 95 25 

860 / 1460 Circulatiekoeling boiler  Uit  Verwarmingsmodus Altijd  Uit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drinkwater  

1610 Ingestelde nominale waarde °C W. uit regel 1612 65 55 

1612 Ingestelde gereduceerde waarde °C 8 W. uit regel 1610 40 

 
1620 

 
Vrijgave 

 
- 

24 h/dag 
Tijdprogramma verwarmingskringen 
Tijdprogramma 4  

Tijdprogr. 
verwarmings- 

kringen 

1630 Laadvoorrang - Absoluut / Glijdend / Geen 
MK glijdend, PK absoluut  

MK glijdend, 
PK absoluut 

1640 Legionellafunctie - Uit / Periodiek / Vaste weekdag  Uit 

1641 Legionellafunctie periodiek dagen 1 7 3 

1642 Legionellafunctie weekdag - Maandag  dinsdag woensdag 
donderdag  vrijdag 
zaterdag  zondag  

Maandag  

1644 Legionellafunctie tijdstip hh:mm - - - / 00:00 23:50 - - - 

1645 Legionellafct ingestelde waarde °C 55 95 65 

1646 Legionallafunctie duur min - - - / 10 360 10 

1647 Legionallafunctie circulatiepomp - Aan Uit Aan 
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Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

1660 Circulatiepomp vrijgave - Tijdprogramma 3/VKP 
Vrijgave drinkwater / 
Tijdprogramma 4/drinkwatermodus  

Vrijgave 
drinkwater  

1661 Circulatiepomp slagwerking - Aan Uit Uit 

1663 Ingestelde circulatiewaarde - 8 80 45 

 
 
Ketel  

2210 Minimum ingestelde waarde °C 45 Ingestelde w. 
manuele bediening 

 
45 

2212 Maximum ingestelde waarde °C Ingestelde w.  
manuele bediening 

85 80 

 
 
 
 
 
 
 
Zonnesysteem  

3810 Temperatuurverschil AAN wisselaar 1  °C W. uit regel 3811  40 8 

3811 Temperatuurverschil UIT wisselaar 1  °C 0 W. uit regel 3810 4 

3812 Laadtemperatuur min. wisselaar 1 °C UIT - - - 95 30 

3830 Startfunctie collector min UIT - - - 60 10 

3831 Minimum looptijd collectorpomp sec 5 120 30 

3840 Collector vorstbescherming °C UIT - - - / 20 + 5 - - - 

3850 Vorstbescherming collectorleiding °C UIT - - - / 30 200 90 

3860 Verdamping warmtedrager °C UIT - - - / 60 200 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drinkwaterboiler 

5020 Verhoging ingestelde vertrekwaarde °C 0 30 16 

5022 Laadwijze - Met B3 
Met B3/B31 
Met B3, legio B3/B31  

Met B3  

5056 Circulatiekoeling ketel/VK - Aan Uit Uit 

5057 Circulatiekoeling collector - Uit   Zomer  Altijd Altijd 

5060 Elektr. bijverwarming bedrijfsmodus - Vervanging Zomer  Altijd Vervanging 

5061 Elektrische bijverwarming vrijgave - 24 h/dag 
Vrijgave drinkwater 
Tijdprogramma 4/drinkwatermodus  

Vrijgave  
drinkwater  

5062 Elektrische bijverwarming regeling - Externe thermostaat 
Drinkwatersensor  

Drinkwater- 
sensor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuratie  

5710 Verwarmingskring 1 - Aan Uit Aan 

5715 Verwarmingskring 2 - Aan Uit Aan 

5730 Drinkwatersensor B3 - Sensor Thermostaat Sensor 

5731 Instelorgaan drinkwater Q3 - Geen laadpomp   Omkeerklep  Laadpomp  

 
 
 
 
 

5890 
5891  

 
 
 
 
 
Relaisuitgang QX1 
Relaisuitgang QX2  

 
 
 
 
 
- 

Geen 
Circulatiepomp Q4 
Elektrische bijverwarming 
drinkwater-modus K6 
Collectorpomp Q5 
H1-pomp Q15 
Ketelpomp Q1 
Bypasspomp Q12 
Alarmuitgang K10 
2de pomptrap VK1 Q21 
2de pomptrap VK2 Q22 
2de pomptrap VKP Q23 
Pomp verwarmingskring VKP Q20 
H2-pomp Q18   

 
 
 
 
 

Geen 

 
5930 

 
5931 

 
Sensoringang BX1 
 
Sensoruitgang BX2  

 
 
- 

Geen 
Drinkwatersensor B31 
= retoursensor zonnesysteem 
Collectorsensor B6 
Retoursensor B7 
= ketelretour  

 
 

Geen 

 
 
 
 
 
 

5950 

 
 
 
 
 
 
Functie ingang H1  

 
 
 
 
 
 
- 

BA-omschakeling VK + drinkwatermodus  
BA-omschakeling VK  
BA-omschakeling VK1  
BA-omschakeling VK2  
BA-omschakeling VKP  
Toestel blokkeren  
Fout / alarmmelding  
Minimale ingestelde vertrekwaarde  
Warmtevraag  
Drukmeting  

BA-
omschakeling 
verwarmings- 
kringen 
+ 
drinkwater- 
modus  

 
 
 
Drinkwater  
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Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuratie 
 

5956 Drukwaarde 3.5V H1 bar 0.0 10 5.0 

6100 Correctie buitensensor °C -3.0 3.0 0.0 

6110 Tijdconstante gebouw h 0 50 5 

6120 Vorstbescherming installatie - Aan Uit Aan 

6200 Sensor opslaan - Ja Neen Neen 

6205 Parameter terugstellen - Ja Neen Neen 

6212 Controlenummer toestel 1 - 0 199999 - 

6215 Controlenummer boiler - 0 199999 - 

6217 Controlenummer verwarmingskringen - 0 199999 - 

6220 Softwareversie - 0 99.9 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fouten  

6710 Reset alarmrelais  Ja Neen Neen 

6740 Vertrektemperatuur 1 alarm min - - - / 10 240 - - - 

6741 Vertrektemperatuur 2 alarm min - - - / 10 240 - - - 

6743 Keteltemperatuur alarm min - - - / 10 240 - - - 

6800 Historie 1  
 
 
 
 
 
 

-  

 
 
 
 
 
 
 

  0     255  

Enkel 
weergave 
 
datum 
uur 
foutcode 
soort fout  

6802 Historie 2 

6804 Historie 3 

6806 Historie 4 

6808 Historie 5 

6810 Historie 6 

6812 Historie 7 

6814 Historie 8 

6816 Historie 9 

6818 Historie 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderhoud / service  

7040 Branderuren interval h - - - /10 10000 - - - 

7041 Branderuren sinds onderhoud Reset? h 0 10000 0 

7042 Branderstarts interval - - - - / 60 65535 - - - 

7043 Branderstarts sinds onderhoud Reset? - 0 65535 0 

7044 Onderhoudsinterval maanden - - - / 1 240 - - - 

7045 Tijd sinds onderhoud   Reset? maanden 0 240 0 

7130 Schoorsteenvegerfunctie - Aan Uit Uit 

7140 Handmatige bediening - Aan Uit Uit 

7150 Simulatie buitentemperatuur °C -50.0 50.0 - - - 

7170 Telefoon klantendienst - Vrije keuze  - 

 
 
 
 
 
 
In-/uitgangstest  

7700  Relaistest  - Geen test 
Alles uit 
1ste brandertrap T2 
Drinkwaterpomp Q3 
Pomp verwarmingskring Q2 
Menginstallatie verwarmingskring op  
Y1 / QX1 
Menginstallatie verwarmingskring  
naar Y2 
Relaisuitgang QX1   

Geen test  

7730 Buitentemperatuur B9 °C -50.0 50.0 -  

7732 Vertrektemperatuur B1 °C 0.0 140.0 

5954 Warmtevraag 10V H1 °C 5 130 100 

5952 Minimale ingestelde vertrekwaarde H1 °C 8 80 70 

5951 Soort contact H1 - Rustcontact Werkcontact Werkcontact 
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Menukeuze Bedienings- 
regel 

Keuzemogelijkheid Een- 
heid 

Min. Max. Fabrieks- 
instelling 

 
 
 
 
 
 
In-/uitgangstest  

- 7750 Drinkwatertemperatuur B3 °C 0.0 140.0 

7760 Keteltemperatuur B2 °C 0.0 140.0 

7820 Sensortemperatuur BX1 °C -28.0 200.0 

7821 Sensortemperatuur BX2 °C -28.0 200.0 

7840 Spanningssignaal H1 volt 0.0 10.0 

7841 Contacttoestand H1 - Open Gesloten 

7870 Branderstoring S3 - 0V 230V 

7881 1ste brandertrap E1 - 0V 230V 

 
 
 
Status  

8000 Status verwarmingskring 1  
 
 
 
-  

 
 
 
 

Verschillende statusmeldingen   

8002 Status verwarmingskring P 

8003 Status drinkwater 

8005 Status ketel 

8007 Status zonnesysteem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnose fabrikant 

8300 1ste brandertrap T2  - Aan Uit  
 
- 8310 Keteltemperatuur 

Ingestelde ketelwaarde 
°C 0.0 140.0 

8314 Ketelretourtemperatuur °C 0.0 140.0 

8330 Bedrijfsuren 1ste trap h 0 65535 0 

8331 Startteller 1ste trap °C 0 199 999 - 

8510 Collectortemperatuur 1 °C -28.0 200.0 - 

8511 Collectortemperatuur 1 max. °C -28.0 200.0 0 

8512 Collectortemperatuur 1 min. Reset? °C -28.0 200.0 0 

8513 dT collector 1 / wisselaar 1 °C -28.0 200.0 - 

8530 Bedrijfsuren zonnerendement h 00:00 15:00 - 

8531 Bedrijfsuren oververhitting collector h 00:00 15:00 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnose verbruiker  

8700 Buitentemperatuur °C -50.0 50.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

8703 Buitentemperatuur gedempt Reset? °C -50.0 50.0 

8704 Buitentemperatuur gemengd °C -50.0 50.0 

8730 Pomp verwarmingskring Q2 - Aan Uit 

8731 Menginstallatie verwarmingskring op  
Y1/QX2 

- Aan Uit 

8732 Menginstallatie verwarmingskring  
naar Y2 

- Aan Uit 

8740 Kamertemperatuur 1 
Ingestelde kamerwaarde 1 

°C 0.0 50.0 

8743 Vertrektemperatuur 1 
Ingestelde vertrekwaarde 1 

°C 0.0 140.0 

8800 Kamertemperatuur P 
Ingestelde kamerwaarde P 

°C 0.0 50.0 

8803 Ingestelde vertrekwaarde P °C 0.0 140.0 

8820 Drinkwaterpomp Q3 - Aan Uit 

8830 Drinkwatertemperatuur 1 
Ingestelde drinkwaterwaarde 

°C 0.0 140.0 

8832 Drinkwatertemperatuur 2 °C 0.0 140.0 

8835 Drinkwatertemperatuur circulatie °C 0.0 140.0 

8950 Vertrektemperatuur geleider 
Ingestelde vertrekwaarde geleider 

°C 0.0 140.0 

9000 Ingestelde vertrekwaarde H1 °C 5.0 130.0 

9005 Waterdruk H1 bar 0.0 10.0 

9031 Relaisuitgang QX1 - Aan Uit 



Informatieweergave 
Handmatige bediening 
Functie schoorsteenveger  

Informatie weergeven 
Met de informatietoets kan informatie  
opgeroepen worden.  

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Raumtemperatur

Mogelijke informatiewaarden 
Afhankelijk van het toesteltype, de  
toestelconfiguratie en de  
bedrijfstoestand worden afzonderlijke  
regels met informatie weergegeven. 
 

• Foutmelding  
• Onderhoudsmelding  
• Speciale bedrijfsmodus  
• Kamertemperatuur 
• Min. kamertemperatuur  
• Max. kamertemperatuur  
• Keteltemperatuur  
• Buitentemperatuur  
• Min. buitentemperatuur  
• Max. buitentemperatuur  

• Drinkwatertemperatuur 1  
• Status ketel  
• Status zonne-energie  
• Status drinkwater  
• Status verwarmingskring 1  
• Status verwarmingskring P  
• Tijd / datum  
• Telefoon klantendienst  

Handmatige bediening 
Bij handmatige bediening ingeschakeld  
worden de relaisuitgangen niet meer  
geschakeld volgens de regeltoestand,  
maar afhankelijk van hun functie in een  
vooraf bepaalde handmatige toestand  
gezet. De branderrelais in handmatige  
bediening kan door de elektronische  
temperatuurregelaar (TR) uit- 
geschakeld worden. 

Instelling nominale temperatuur in  
handmatige bediening 
Nadat handmatige bediening inge- 
schakeld is, moet in de basisweergave  
gewisseld worden. Daar wordt het  
symbool voor onderhoud/speciale  
bediening  weergegeven. 
Door de informatietoets in te drukken,  
wordt in de informatieweergave  
gewisseld naar “handmatige be- 
diening”, waar de nominale tempera- 
tuur ingesteld kan worden. 

Functie schoorsteenveger 
De functie schoorsteenveger wordt  
gestart door kort indrukken (ten  
hoogste 3 sec.). De schoorsteenfunctie  
toont de vereiste bedrijfstoestand voor  
de emissiemeting (afvoergas). 
 

Kamertemperatuur 
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Foutmelding / onderhoud  

Foutmelding / onderhoud 
Uitzonderlijk verschijnt in de basis- 
weergave één van de volgende  
symbolen:  

 Foutmeldingen  
Als dit symbool weergegeven wordt,  
dan is er een defect aan de installatie. 
Druk op de informatietoets en lees  
de informatie over het defect.  

Text3 Text4
30:Vorlauffühler 1

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Fehler

 Onderhoud of speciale bediening 
Als dit symbool weergegeven wordt,  
dan is er een melding voor onderhoud 
of speciale bediening. Druk op de  
informatietoets en lees de informatie  
daarover.  

Text3 Text4
3:Wartungsintervall

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Wartung

Foutcode Foutbeschrijving Prioriteit 

20 Keteltemperatuur 1 defecte sensor 9 
50 Temperatuur sanitair water 1 defecte sensor 9 
52 Temperatuur sanitair water 2 defecte sensor 9 
109 Controle fout keteltemperatuur 9 
131 Branderstoring 9 
10 Defecte sensor buitentemperatuur 6 
30 Defecte sensor vertrektemperatuur 1 6 
40 Defecte sensor retourtemperatuur 1 6 
57 Defecte sensor circulatietemperatuur drinkwater 6 
60 Defecte sensor kamertemperatuur 1 6 
73 Defecte sensor collectortemperatuur 1 6 
83 Kortsluiting BSB-draad 6 
85 Communicatiefout BSB-radio 6 
117 Bovendrukgrens (overschreden) 6 
118 Kritische onderdrukgrens (onderschreden) 6 
121 Alarm vertrektemperatuur 1 (Hk1) 6 
127 Legionellatemperatuur niet bereikt 6 
146 Configuratiefout sensor/bedieningselement 3 
171 Alarmcontact ingang H1 actief 6 

Onderhou
dscode 

Beschrijving onderhoud Prioriteit 

5 Onderdrukgrens 9 
1 Branderonderhoud (bedrijfsuren brander) 6 
2 Branderonderhoud (aantal branderstarts) 6 
3 Branderonderhoud 

(Algemeen tijdsinterval: maandelijks onderhoud) 
6 

10 Batterij buitensensor vervangen 6 

Weergavelijsten  
 
Foutcode 

Onderhoudscode  

 19 

Fout: 30 Onderhoud: 3 



Gedetailleerde instellingen 
 
 
Menu: Tijd en datum 
Menu: Bedieningselement  
Tijd en datum 
De regelaar heeft een tijdsaanduiding  
met uur, dag van de week en datum.  
Om de werking te verzekeren, moeten  
tijd en datum correct ingesteld worden.  

Omschakelen zomertijd/wintertijd 
Door de ingegeven datums voor om- 
schakelen op zomer-, resp. wintertijd  
wordt op de eerste zondag na deze  
datum de tijd automatisch van 02:00  
(wintertijd) op 03:00 (zomertijd), resp.  
van 03:00 (zomertijd) op 02:00  
(wintertijd) omgeschakeld.  

Regelnr. Bedieningsregel   

1 Uren / minuten 

2 Dag / maand 

3 Jaar 

5 Begin zomeruur 

6 Einde zomeruur 

Fabrieksinstelling 

 

 

 

25.03. 

25.10. 

Bediening en display  
 
Taal 
Voor het display kan Duits, Engels,  
Italiaans, Frans of Nederlands gekozen  
worden.  

Regelnr. Bedieningsregel   

20 Taal  

22 Info 
Tijdelijk 
Permanent  

26 Blokkeren bediening 

27 Blokkeren programmering 

Fabrieksinstelling 

Duits 

 
Tijdelijk 

UIT 

UIT 

Info 
Tijdelijk: Informatieweergave gaat na  
8 min. opnieuw naar basisweergave. 
Permanent: Informatieweergave blijft  
permanent weergegeven na oproep  
met de informatietoets. 
 
Blokkeren bediening 
Wanneer blokkeren bediening  
ingeschakeld is, kunnen de volgende  
bedieningselementen niet meer  
veranderd worden: bedrijfsmodus  
verwarmingskring, drinkwater,  
nominale kamercomforttemperatuur  
(draaiknop). 

Blokkeren programmering 
Wanneer blokkeren programmering  
ingeschakeld is, kunnen de parameter- 
waarden wel weergegeven, maar niet  
meer veranderd worden.  
• Tijdelijk opheffen van de  
 programmering: Blokkeren  
 programmering kan tijdelijk over- 
 brugd worden op het niveau van  
 programmering. Daarvoor moeten  
 gedurende minstens 3 seconden  
 de OK- en ESC-toets gelijktijdig  
 ingedrukt worden. Dit tijdelijk  
 opheffen van blokkeren pro- 
 grammering is geldig tot de  
 programmering verlaten wordt.  
• Permanent opheffen van de  
 programmering: Eerst tijdelijk  
 opheffen, daarna in regel 27  
 “blokkeren programmering” kiezen  
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Menu: Bedieningselement 
Toewijzing verwarmingskring  Regelnr. Bedieningsregel    Fabrieksinstelling 

44 Bediening HK2 
 

Gemeenschappelijk  
met HK1 
Onafhankelijk 

Gemeenschappelijk  
met HK1 

46 Bediening HKP 
 

Gemeenschappelijk  
met HK1 
Onafhankelijk 

Gemeenschappelijk  
met HK1 

Bediening HK2 
Afhankelijk van bedieningsregel 40  
kan de werking van de bedienings- 
elementen (bedrijfsmodustoets of  
draaiknop) voor kamertoestel 1 op het  
bedieningspaneel of in het service- 
toestel voor verwarmingskring 2  
bepaald worden. 
Gemeenschappelijk met HK1 
De bediening gebeurt gemeen- 
schappelijk voor verwarmingskring 1  
en 2. 
Onafhankelijk 
De werking van de bedienings- 
elementen wordt opgevraagd in het  
display van zodra de bedrijfs- 
modustoets of de draaiknop gebruikt  
worden. 

Bediening HK3/P 
Afhankelijk van bedieningsregel 40  
kan de werking van de bedienings- 
elementen (bedrijfsmodustoets of  
draaiknop) voor kamertoestel 1 op het  
bedieningspaneel of in het service- 
toestel voor verwarmingskring P  
bepaald worden. 
Gemeenschappelijk met HK1 
De bediening gebeurt gemeen- 
schappelijk voor verwarmingskring 1  
en 2. 
Onafhankelijk 
De bedrijfsmodus en de nominale  
comforttemperatuur moeten in de  
programmering veranderd worden. 
 

Toestelgegevens  Regelnr. Bedieningsregel   

70 Toestelversie  

De informatie geeft de huidige versie  
van het kamertoestel.  
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Menu: Tijdprogramma 
Menu: Vakantie  
Voor de verwarmingskringen en de  
drinkwaterbereiding staan verschillende 
schakelprogramma’s ter beschikking.  
De bedrijfsmodus “automatisch” is  
ingeschakeld en stuurt de om- 
schakeling van temperatuurniveaus  
(en de daarmee verbonden nominale  
waarden) volgens de ingestelde  
schakeltijden. 

Schakeltijden invoeren 
De schakeltijden kunnen gecombineerd 
ingevoerd worden, d.w.z. gelijktijdig  
voor verschillende dagen of ver- 
schillende tijden voor afzonderlijke  
dagen. Door groepen met dagen te  
kiezen, zoals bijv. ma. .. vr. en za. .. zo. 
die dezelfde schakeltijden moeten  
krijgen, wordt het instellen van de  
schakelprogramma’s aanmerkelijk  
ingekort. 

Schakelpunten  

Standaardprogramma 

Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 3/HKP 4/TWW 

500 540 560 Voorselectie 
 
 
 
 

501 541 561 1. Fase In 

502 542 562 1. Fase Uit 

503 543 563 2. Fase In 

504 544 564 2. Fase Uit 

505 545 565 3. Fase Uit 

506 546 566 3. Fase Uit 

Fabrieksinstelling 

Ma  -  zo 

6 : 00 

22 : 00 

- - : - - 

- - : - - 

- - : - - 

- - : - - 

Ma  -  zo 
Ma  -  vr 
Za  -  zo 
Ma  - zo 

Regelnr. Bedieningsregel   

516, 536, 556, 576 Standaardwaarde  

Alle tijdschakelprogramma’s kunnen op 
de fabrieksinstellingen teruggesteld  
worden. Elk tijdschakelprogramma  
heeft een eigen bedieningsregel om  
terug te stellen. 

Aanwijzing 
Individuele instellingen gaan daarbij  
verloren!  

Vakantie  Regelnr. Bedieningsregel   

HK1 HKP 

642 662 Begin 

643 663 Einde 

648 668 Bedrijfsniveau 
Vorstbescherming 
Gereduceerd  

Fabrieksinstelling 

- - : - - 

- - : - - 

Vorstbescherming  

Met het vakantieprogramma kunnen  
de verwarmingskringen op een bepaalde  
(kalender)datum naar een te kiezen  
bedrijfsniveau overgeschakeld worden. 
• Het vakantieprogramma kan alleen  
 in de automatische bedrijfsmodus  
 gebruikt worden.  
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Menu: Verwarmingskring  
Voor de verwarmingskringen staan er  
verschillende functies ter beschikking,  
die telkens voor elke verwarmingskring  
afzonderlijk ingesteld kunnen worden.  

Nominale waarde  Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HK3/P 

710 1310 Nominale  
comforttemperatuur 

712 1312 Gereduceerde nominale  
temperatuur 

714 1314 Nominale temperatuur  
vorstbescherming 

716 1316 Maximale nominale  
comforttemperatuur 

Fabrieksinstelling 

20°C 

16°C 

10°C 

35°C 

Kamertemperatuur 
De kamertemperatuur kan op ver- 
schillende nominale waarden ingesteld  
worden. Afhankelijk van de gekozen  
bedrijfsmodus worden deze nominale  
waarden actief en regelen ze de ver- 
schillende temperatuurniveaus in de  
kamers. 
Het bereik van een instelbare nominale  
waarde wordt bepaald door de onder- 
linge onafhankelijkheid, zoals weer- 
gegeven in de tekening hierna. 
Zonder kamertemperatuursensor /  
kamertoestel kan de verwarming niet  
exact op de gewenste kamertempera- 
tuur ingesteld worden; de nominale  
waarde moet dienovereenkomstig  
aangepast worden. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 °C

2358Z01

TRK

TRR

TRF

TRKmax

TRK Nominale comforttemperatuur 
TRR Gereduceerde nominale temperatuur 
TRF Nominale temperatuur vorstbescherming  

Vorstbescherming 
In de vorstbeschermingsmodus wordt  
automatisch verhinderd dat de  
kamertemperatuur te laag wordt.  
Daarbij wordt de kamertemperatuur op  
de nominale waarde voor vorstbe- 
scherming ingesteld.  

max.35°C 
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Menu: Verwarmingskring  
Verwarmingskarakteristieken 
Door middel van de verwarmings- 
karakteristieken wordt de nominale  
vertrektemperatuur bereikt; deze wordt  
gebruikt voor het instellen op een  
overeenkomstige vertrektemperatuur  
afhankelijk van de heersende  
weersomstandigheden.  
De verwarmingskarakteristieken  
kunnen met verschillende instellingen  
aangepast worden, zodat het ver- 
warmingsvermogen en de kamer- 
temperatuur volgens de individuele  
behoeften geregeld worden.  

Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HK3/P 

720 1320 Steilheid van de  
karakteristiek 

721 1321 Verschuiving van de  
karakteristiek 

726 1326 Aanpassing van de  
karakteristiek 

Fabrieksinstelling 

1,5 

0 

UIT 

Steilheid van de karakteristiek 
Met de steilheid verandert de vertrek- 
temperatuur sterker naarmate de  
buitentemperatuur kouder is. D.w.z.  
wanneer de kamertemperatuur bij een  
koude buitentemperatuur afwijkt en  
niet bij een warme, dan moet de  
steilheid gecorrigeerd worden. 
Instelling verhogen: 
- Om de vertrektemperatuur te  
 verhogen, vooral bij koude  
 buitentemperaturen. 
Instelling verlagen: 
- Om de vertrektemperatuur te  
 verlagen, vooral bij koude  
 buitentemperaturen.  

20 10 0 -10 -20 -30

90

80
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50

40
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°C

°C

4 3,5 3 2,75 2,5 2,25

2

1,75

1,5

1,25

1

0,75

0,5

0,25

100

20
00

D
02

Verschuiving van de karakteristiek 
Met de parallelverschuiving verandert  
de vertrektemperatuur in het  
algemeen en gelijkmatig voor het hele 
buitentemperatuurbereik. D.w.z. dat  
wanneer de kamertemperatuur in het  
algemeen te warm of te koud is, de  
parallelverschuiving gecorrigeerd  
moet worden.  
 

Aaanpassing van de karakteristiek 
Met de aanpassing worden de  
verwarmingskarakteristieken van de  
regelaar automatisch aangepast aan  
de gewijzigde omstandigheden.  
Een correctie van de steilheid en  
parallelverschuiving is dus overbodig,  
Ze kan enkel in- of uitgeschakeld  
worden.  
 

Let op het volgende om deze functie te 
verzekeren: 
• Er moet een kamersensor  
 aangesloten zijn.  
• De instelling „kamerinvloed“ moet  
 ingesteld zijn tussen 1 en 99.  
• In de referentieruimte (waar de  
 kamersensor geïnstalleerd is)  
 mogen geen geregelde radiator- 
 kranen voorhanden zijn. (eventuele 
 radiatorkranen moeten maximaal  
 geopend worden).  
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Menu: Verwarmingskring  
ECO-Funktionen  Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HKP 

730 1330 Max./min. temperatuur zomer/winter 

732 1332 Max./min. temperatuur overdag 

Fabrieksinstelling 

20°C 

- 3°K 

Max./min. temperatuur zomer/winter 
De max./min. temperatuur zomer/winter  
schakelt de verwarming in of uit af- 
hankelijk van de seizoenstemperatuur.  
De omschakeling gebeurt automatisch  
en de verwarming moet door de ge- 
bruiker in- of uitgeschakeld worden.  
Door de ingegeven waarde te ver- 
anderen, worden de overeenkomstige  
periodes korter of langer. 
 
Verhogen: 
Vroeger omschakelen naar winterbedrijf 
later omschakelen naar zomerbedrijf. 
 
Verlagen: 
Later omschakelen naar winterbedrijf 
vroeger omschakelen naar zomerbedrijf. 
 

• De functie werkt niet in de  
 bedrijfsmodus  

„permanent comfort- 
 

 temperatuur“           “  
 
• In het display verschijnt "ECO".  
• Om rekening te houden met de  
 dynamiek van het gebouw, wordt  
 de buitentemperatuur gedempt. 

ON

17

T

SWHG

TAged°C

OFF
t

23
58

Z0
8

SWHG +1 °C

SWHG -1 °C16

18

19

20

50 10 15

SWHG Max./min. temperatuur zomer/winter  
TAged Gedempte buitentemperatuur  
T  Temperatuur  
t  Dagen  

Max./min. temperatuur overdag 
De max./min. temperatuur zomer/winter 
schakelt de verwarming in of uit in de  
loop van de dag. Deze functie dient  
vooral om tijdens de overgangsfasen  
lente en herfst kortstondig te reageren  
op temperatuurveranderingen. 
 
Door de ingegeven temperatuur te  
veranderen, worden de overeen- 
komstige verwarmingsfasen korter of  
langer. 
 
Verhogen: 
Vroeger omschakelen naar verwarmen 
later omschakelen naar ECO. 
 
Verlagen: 
Later omschakelen naar verwarmen 
vroeger omschakelen naar ECO. 
 

Instelregel bijv.  
Nominale comforttemperatuur (TRw) 22°C 

Max./min. temperatuur overdag (THG) -3°C 

Omschakeltemperatuur (TRw-THG) verwarming UIT  = 19°C 

Schakelverschil (vast)  -1°C 

Omschakeltemperatuur verwarming IN  = 18°C 
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• De functie werkt niet in de  
 bedrijfsmodus  

„permanent comfort- 
 

 temperatuur“           “  
 
• In het display verschijnt "ECO".  
• Om rekening te houden met de  
 dynamiek van het gebouw, wordt  
 de buitentemperatuur gedempt. 



 
 
 
 
Menu: Verwarmingskring  

Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HK3/P 

740 1340 Min.  nominale vertrektemperatuur 

741 1341 Max. nominale vertrektemperatuur 

Fabrieksinstelling 

8°C 

80°C 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TV

max

min

akt

°C

23
58

Z0
9

TVw

TVmin

TVmax

TVw  huidige nominale vertrektemperatuur  
TVmax maximale nominale vertrektemperatuur  
TVmin minimale nominale vertrektemperatuur  

Begrenzing kamertemperatuur 
Bij verwarmingskringen met pompen  
moet een schakelverschil voor de  
temperatuurregeling ingesteld worden.  
Voor deze functie moet een kamer- 
temperatuursensor gebruikt worden.  
 
De kamertemperatuurbegrenzing werkt  
niet bij zuivere weerssturing. 

Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HK3/P   

760 1360 Begrenzing kamertemperatuur 

Fabrieksinstelling 

 

1°C 

ON

TRw+SDR

Snel opwarmen 
Wanneer van verlaagde nominale  
temperatuur naar nominale comfort- 
temperatuur omgeschakeld wordt, kan  
met snel opwarmen de nieuwe  
nominale temperatuur sneller bereikt  
worden en kan de opwarmingsduur  
daardoor verkort worden. Tijdens het  
snel opwarmen wordt de nominale  
kamertemperatuur met de hier in- 
gestelde waarde verhoogd. 
Door de instelling te verhogen, verloopt 
het opwarmen sneller; door ze te  
verlagen, duurt het opwarmen langer. 
 
Snel opwarmen is mogelijk met of  
zonder kamersensor.  

Regelnr.  Bedieningsregel 

HK1 HK3/P   

770 1370 Snel opwarmen 

Fabrieksinstelling 

 

2°C 

20

15

°C

t

TR w

TRx

23
71

D
03

DTRSA

TRw nominale kamertemperatuur  
TRx werkelijke kamertemperatuur  
DTRSA nominale kamertemperatuurverhoging  
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Begrenzingen nominale 
vertrektemperatuur 
Met deze begrenzing kan het bereik  
voor de nominale vertrekwaarde be- 
paald worden. Wanneer de gevraagde  
nominale vertrektemperatuur van de  
verwarmingskring de overeenkomstige 
grenswaarde bereikt, blijft deze  
constant, ook bij een stijgende of  
dalende vraag naar warmte. 
 
Zuivere weerssturing  
De vertrektemperatuur wordt berekend 
met de verwarmingscurve afhankelijk  
van de gemengde buitentemperatuur. 
Voor deze bedrijfsmodus moeten de  
verwarmingskarakteristieken correct  
ingesteld zijn, aangezien de regeling  
in deze instelling geen rekening houdt  
met de kamertemperatuur. 

TRx  werkelijke  
  kamertemperatuur  
TRw  nominale  
  kamertemperatuur  
SDR  kamerschakelverschil 
P  pomp  
T  tijd  



 
 
 
 
Menu: Verwarmingskring  
Snel verlagen 
Bij snel verlagen wordt de pomp van  
de verwarmingskring uitgeschakeld en  
bij gemengde kringen wordt ook de  
mengkraan gesloten.  
• Functie met kamersensor: 
 Met de kamersensor wordt de  
 verwarmingsfunctie uitgeschakeld  
 tot de kamertemperatuur afgekoeld 
 is tot de verminderde nominale  
 temperatuur, d.w.z. het niveau van  
 vorstbescherming. 
 Wanneer de kamertemperatuur  
 gedaald is tot het verminderde  
 niveau, resp. tot vorstbescherming, 
 dan wordt de pomp van de  
 verwarmingskring ingeschakeld en  
 de mengkraan opengedraaid. 
• Functie zonder kamersensor: 
 Snel verlagen schakelt de ver- 
 warming afhankelijk van de  
 buitentemperatuur en de tijd- 
 constante voor het gebouw voor  
 een welbepaalde tijd uit.  
 

Voorbeeld 
Duur van snel verlagen bij een  
nominale comforttemperatuur –  
verminderde nominale waarde = 2 °C 
(bijv. nominale comforttemperatuur =  
20 °C en gereduceerde nominale  
temperatuur = 18 °C) 
 

Snel opwarmen is mogelijk met of  
zonder kamersensor.  

Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HK3/P 
780 1380 Snel verlagen 

Uit 
Tot gereduceerde nominale  
temperatuur 
Tot nominale temperatuur  
vorstbescherming  
 

Fabrieksinstelling 

Uit 

Buitentemperatuur 
gemengd  

Tijdconstante gebouw  

0 
 

2 5 10 15 20 50 

15 °C 
 

0 3.1 7.7 15.3 23 30.6 76.6 

10 °C 
 

0 1.3 3.3 6.7 10 13.4 33.5 

5 °C 
 

0 0.9 2.1 4.3 6.4 8.6 21.5 

0 °C 
 

0 0.6 1.6 3.2 4.7 6.3 15.8 

-5 °C 
 

0 0.5 1.3 2.5 3.8 5.0 12.5 

-10 °C 
 

0 0.4 1.0 2.1 3.1 4.1 10.3 

-15 °C 
 

0 0.4 0.9 1.8 2.6 3.5 8.8 

-20 °C 
 

0 0.3 0.8 1.5 2.3 3.1 7.7 

  
 

Duur snel verlagen in uren  

In-/uitschakeltijd - optimalisering 
 
Inschakelen – max. optimalisering 
Het omschakelen van de temperatuur- 
niveaus wordt zodanig geoptimaliseerd 
dat de nominale comforttemperatuur  
op de schakeltijden bereikt wordt. 
 
Uitschakelen – max. optimalisering 
Het omschakelen van de temperatuur- 
niveaus wordt zodanig geoptimaliseerd  
dat de nominale comforttemperatuur - 
1/4 °C op de schakeltijden bereikt  
wordt. 
 
Optimalisering van in- en uitschakelen  
is mogelijk met of zonder kamersensor. 
 

Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HK3/P 

790 1390 Inschakelen – max. optimalisering  

791 1391 Uitschakelen – max. optimalisering  

Fabrieksinstelling 

0 

0 

0 24

23
58

Z0
2

Xein Xaus

TRx

TRw

ZSP

1/4 °C

Xein inschakeltijd vervroegd  
Xaus uitschakeltijd vervroegd  
ZSP tijdschakelprogramma  
TRx  kamertemperatuur - werkelijke waarde  
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Menu: Verwarmingskring  
Begin gereduceerde nominale  
waarde 
Deze functie wordt vooral gebruikt bij  
verwarmingsinstallaties die geen grote  
verwarmingscapaciteit hebben (bijv.  
huizen met lage energie). Daar zou de  
opwarmingstijd bij lage buitentempera- 
turen onnodig lang duren. Door de  
gereduceerde nominale waarde te  
verhogen, wordt te sterk afkoelen van  
de ruimten tegengegaan om zo de  
opwarmingstijd bij het omschakelen  
op nominale comforttemperatuur te  
verkorten. 

Regelnr.  Bedieningsregel   
HK1 HK3/P 

800 1400 Gereduceerd verhogen begin 

801 1401 Gereduceerd verhogen einde 

Fabrieksinstelling 

- - : - -  

- 15°C 

23
58

Z0
6

-15 -5

TR

TRK

TAgem

TRwA2TRwA1

TRR

TRwA1 gereduceerd verhogen begin  
TRwA2 gereduceerd verhogen einde  
TRK  nominale comforttemperatuur  
TRR  gereduceerde nominale  
  kamertemperatuur t 
TAgem gemengde buitentemperatuur  

Beveiliging tegen oververhitting  
pompverwarmingskring 
Bij verwarmingsinstallaties met een  
pompkring kan de vertrektemperatuur  
van de verwarmingskring door een  
hogere vraag van andere elementen  
(mengerverwarmingskring, drinkwater- 
lading, ext. vraag naar warmte) of een  
via parameters ingestelde minimum- 
temperatuur van de ketel, hoger zijn  
dan de gevraagde vertrektemperatuur  
volgens de verwarmingskarakteristie- 
ken. Door deze te hoge vertrektem- 
peratuur worden deze pompver- 
warmingskringen overeenkomstig  
oververhit.  

Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HK3/P 

820 1420 Oververhittingsbescherming 
pompverwarmingskring  
 

Fabrieksinstelling 

IN  

Mengerregeling 
Verhogen menginrichting 
Om bij te mengen moet de werkelijke  
vertrektemperatuur van de ketel hoger  
zijn dan de gevraagde nominale  
vertrektemperatuur van de mengin- 
richting, omdat deze anders niet  
geregeld kan worden. De regelaar be- 
paalt de nominale keteltemperatuur op  
basis van de hier ingestelde verhoging  
en de huidige nominale vertrektem- 
peratuur. 
Aandrijftype 
De instelling van het aandrijftype  
verandert de regelverhouding op de  
gebruikte mengeraandrijving.  
 

Regelnr.  Bedieningsregel  

HK1 
 

  

830 Verhogen menginrichting  
 

832 Aandrijftype 
2-punts 
3-punts  
 

833 Schakelverschil 2-punts 
 

834 Aandrijflooptijd 
 

Fabrieksinstelling 

 

6 K 

3-punts  

2 K 

120 sec 
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De functie oververhittingsbescherming  
voor de pompkring zorgt er door in- 
/uitschakelen van de pomp voor dat de  
energietoevoer naar de pompver- 
warmingskring voldoet aan de  
vereisten van de verwarmingscurve.  

Schakelverschil 2-punts 
Voor de 2-puntsaandrijving moet het  
schakelverschil ook 2 punten aan- 
gepast worden. Bij een 3-punts- 
aandrijving is dit niet nodig. 
Aandrijflooptijd 
Instelling van de aandrijflooptijd voor  
de gebruikte mengkraan. 



 
 
 
 
Menu: Verwarmingskring  

Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HK3/P 

850 1450 Vloerfunctie 
Uit 
Functioneel verwarmen (Fh) 
Trapsgewijs verwarmen (Bh) 
Functie- en trapsgewijs verwarmen  
Handmatig  

851 1451 Handmatige nominale  
vloertemperatuur  
 

Fabrieksinstelling 

UIT  

25°C 

Vloer-droogfunctie 
De vloer-droogfunctie dient voor ge- 
controleerd drogen. Daarmee wordt  
de vertrektemperatuur volgens een  
temperatuurprofiel geregeld. Het  
drogen gebeurt door de vloerver- 
warming met een menger- of pomp- 
verwarmingskring. 
 
Vloerfunctie 
Uit:  
De functie is uitgeschakeld. 
Functioneel verwarmen (Fh) 
Het 1ste deel van het temperatuur- 
profiel wordt automatisch doorlopen. 
Trapsgewijs verwarmen (Bh) 
Het 2de deel van het temperatuur- 
profiel wordt automatisch doorlopen. 
Functioneel en trapsgewijs  
verwarmen  
Het totale temperatuurprofiel (1ste en  
2de deel) wordt automatisch doorlopen. 
Handmatig 
Er wordt geen temperatuurprofiel  
doorlopen, maar op „handmatige  
nominale vloertemperatuur“ ingesteld. 
 

• Let op de overeenkomstige  
 normen en voorschriften van de  
 vloerfabrikanten.  
• Correcte functie-instelling is alleen  
 mogelijk wanneer de installatie  
 correct geïnstalleerd is (hydraulica,  
 elektriciteit, instellingen)! 
 Afwijkingen kunnen tot  
 beschadiging van de vloer leiden! 
• De functie kan voortijdig afge- 
 broken worden, indien op Uit  
 ingesteld wordt.  
• De maximale begrenzing van de  
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X startdag  
Fh functioneel verwarmen  
Bh trapsgewijs verwarmen  

Retourkoeling 
De overtollige energie in de boiler kan  
afgevoerd worden door warmteafname  
van de kamerverwarming. Dit kan voor  
elke verwarmingskring afzonderlijk  
ingesteld worden. (Zie ook: bediening  
“drinkwaterboiler”, instelregel  
“retourkoeling ketel/HK”) 
 

Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HK3/P 

860 1460 Retourkoeling boiler 

Fabrieksinstelling 

UIT 
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Menu: Drinkwater  
Nominale waarden 
Het drinkwater kan op verschillende  
nominale waarden ingesteld worden.  
Afhankelijk van de gekozen bedrijfs- 
modus worden deze nominale waarden 
actief en regelen ze de verschillende  
temperatuurniveaus in de TWW-boiler. 
Bij ingeschakelde zonne-energie geldt  
de nominale temperatuur. In zomer- 
bedrijf wordt de boiler door de ketel op  
de gereduceerde nominale temperatuur 
gehouden.  

Regelnr.  Bedieningsregel   

1610 Nominale temperatuur 

1612 Gereduceerde nominale temperatuur 

Fabrieksinstelling 

55°C 

40°C 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 °C

23
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Z1
1

TWWR

TWWN TWWmax

TWWR gereduceerde nominale drinkwatertemperatuur  
TWWN nominale drinkwatertemperatuur  
TWWmax maximale nominale drinkwatertemperatuur  

Vrijgave  
 
 
 
 
 
24 u/dag 
Onafhankelijk van de tijdschakelpro- 
gramma’s wordt de drinkwatertempera- 
tuur op de nominale drinkwatertem- 
peratuur gehouden. 

Regelnr.  Bedieningsregel   

1620 Vrijgave 
24 u/dag 
Tijdprogramma’s verwarmingskringen 
Tijdprogramma 4/TWW  
 

Fabrieksinstelling 

Tijdprogramma’s  
verwarmingskringen  

0 6 12 18 24 h

23
71

Z1
8

Tijdprogramma’s  
verwarmingskringen 
De nominale drinkwatertemperatuur  
wordt volgens de schakelprogramma’s  
voor de verwarmingskringen omge- 
schakeld tussen de nominale drink- 
watertemperatuur en de gereduceerde  
nominale drinkwatertemperatuur. Het  
eerste inschakelpunt van elke fase  
wordt telkens 1 uur vooruitgeschoven. 

0 6 12 245 h

23
77

Z1
6

16 17

Tijdprogramma 4/TWW 
Voor de drinkwaterbereiding wordt het  
tijdschakelprogramma 4 van de lokale  
regelaar gebruikt. Daarbij wordt op de  
daar ingestelde schakeltijden om- 
geschakeld tussen nominale drink- 
watertemperatuur en gereduceerde  
nominale drinkwatertemperatuur. Op  
deze manier wordt het drinkwater  
onafhankelijk van de verwarmings- 
kringen geladen. 

0 6 12 18 24 h

23
73

Z2
4

Voorbeeld  

Voorbeeld  

Voorbeeld  
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Menu: Drinkwater  
Prioriteit 
Bij gelijktijdige vraag naar kamerver- 
warming en drinkwater kan met deze  
functie ingesteld worden dat de  
ketelprestatie bij laden van drinkwater  
in de eerste plaats naar het drinkwater  
gaat. 
 
Absolute prioriteit 
De menger- en pompverwarmingskring  
blijven geblokkeerd tot het drinkwater  
verwarmd is. 
 
Glijdende prioriteit 
Wanneer het toestel niet langer  
voldoende verwarming geeft, worden  
de menger- en pompverwarmingskring  
beperkt tot het drinkwater opgewarmd  
is.  

Regelnr.  Bedieningsregel   
1630 Laadprioriteit 

Absoluut 
Glijdend 
Geen 
MK glijdend, PK absoluut  

Fabrieksinstelling 
MK glijdend, PK absoluut  

Geen prioriteit 
Laden van drinkwater en verwarmen  
gebeuren gelijktijdig. Bij kleine ketels  
en mengerverwarmingskringen kan het  
gebeuren dat bij een grote ver- 
warmingsbelasting de nominale drink- 
watertemperatuur niet bereikt wordt,  
omdat er te veel warmte naar de ver- 
warmingskring afvloeit.  

Legionnellafunctie   
• Periodiek 
 De legionellafunctie wordt herhaald 
 volgens de ingestelde perioden  
 (bedieningsregel 1641). Wanneer  
 de nominale legionellawaarde  
 onafhankelijk van de ingestelde  
 tijdsperiode in een installatie met  
 zonne-energie bereikt wordt, wordt  
 de tijdspanne opnieuw gestart.  
• Vaste weekdag 
 De legionellafunctie kan ge- 
 activeerd worden op een vast in- 
 gestelde weekdag (bedienings- 
 regel 1642). Bij deze instelling  
 wordt op de ingestelde weekdag  
 opgewarmd tot de nominale  
 legionellatemperatuur, onafhanke- 
 lijk van de boilertemperatuur in het  
 verleden.  
 
Legionellafunctie Circulatiepomp 
De drinkwatercirculatiepomp kan  
tijdens een aflopende legionellabe- 
veiligingsfunctie ingeschakeld worden.  
 
Tijdens de aflopende legionella- 
beveiligingsfunctie bestaat er ver- 
brandingsgevaar aan de kranen. 
 
Circulatiepomp  
 
 
 
Fasebedrijf circulatiepomp 
Wanneer deze functie ingeschakeld is,  
wordt de circulatiepomp binnen de  
vrijgavetijd telkens vast gedurende  
10 minuten ingeschakeld en gedurende 
20 minuten opnieuw uitgeschakeld. 
 

Regelnr.  Bedieningsregel   

1640 Legionnellafunctie 
Uit 
Periodiek 
Vaste weekdag  
 

1641 Periodieke legionellafunctie  

1642 Legionellafunctie weekdag 
Maandag… zondag  
 

1644 Tijdstip legionellafunctie 

1645 Nominale waarde legionellafunctie 

1646 Duur legionellafunctie 

1647 Circulatiepomp legionellafunctie 

Fabrieksinstelling 

UIT  

Om de 3 dagen  

Maandag  

- - : - - 

65°C 

10 min 

IN  

Regelnr.  Bedieningsregel   

1660 Vrijgave circulatiepomp 
Tijdprogramma 3/HKP 
Vrijgave drinkwater 
Tijdprogramma 4/TWW  

1661 Fasebedrijf circulatiepomp  

Fabrieksinstelling 

Vrijgave drinkwater  

UIT  

Mengkring glijdend, pompver- 
warmingskring absoluut 
De pompverwarmingskring wordt ge- 
blokkeerd tot de drinkwaterboiler op- 
gewarmd is. Wanneer het vermogen  
van het toestel niet langer volstaat,  
worden ook de mengerverwarmins- 
kringen beperkt. 
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Menu: Ketel 
Menu: Zonne-energie  
Nominale waarde 
De geregelde nominale keteltempera- 
tuur kan met minimale en maximale  
nominale waarden begrensd worden.  
Deze begrenzingen beschermen ook  
de ketel. De minimale begrenzing van  
de keteltemperatuur is in normaal  
bedrijf volgens de bedrijfsmodus de  
onderste grenswaarde voor de ge- 
regelde nominale keteltemperatuur. 
De maximale begrenzing van de ketel- 
temperatuur is in normaal bedrijf de  
bovengrenswaarde voor de geregelde  
nominale keteltemperatuur en de  
nominale waarde voor de elektronische 
temperatuurcontrole (TR). 
 

Het instelbereik voor de minimale en  
maximale nominale waarde wordt  
beperkt door de handmatige nominale  
waarde. 
Het schakelverschil SDK = 8 K 

Regelnr.  Bedieningsregel   

2210 Minimale nominale temperatuur  

2212 Maximale nominale temperatuur  

Fabrieksinstelling 

45°C 

80°C 
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Legende 
TK keteltemperatuur  
TKw nominale waarde 

keteltemperatuur  
TKmax maximale begrenzing 

keteltemperatuur 
TKmin minimale begrenzing 

keteltemperatuur  
SDK schakelverschi  
TAgem gemengde buitentem-

peratuur  

Zonne-energie 
 
Laadregelaar (dT) 
Voor het laden van de boiler via de  
warmtewisselaar moet er een voldoen- 
de groot temperatuurverschil zijn  
tussen de collector en de boiler en  
moet de laadtemperatuur bereikt zijn. 
 

Regelnr.  Bedieningsregel   

3810 Temp’versch IN wisselaar 1  

3811 Temp’versch UIT wisselaar 1  

3812 Laadtemp min. wisselaar 1  

Fabrieksinstelling 

8 K 

4 K 

30°C 

T

t

TSp

Tkol

SdEin

SdAus

On
OFF

23
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Z1
2

Tkol collectortemperatuur 
On/Off collectorpomp   
SdEin temp’verschil IN  
SdAus temp’verschil UIT  

Startfunctie  Regelnr.  Bedieningsregel   

3830 Startfunctie collector 
3831 Minimale looptijd collectorpomp 

Fabrieksinstelling 

Om de 10 min.  
10 sec Startfunctie collector 

Wanneer de temperatuur aan de  
collector (vooral bij vacuümbuizen)  
niet correct gemeten kan worden bij  
uitgeschakelde pomp, kan de pomp  
van tijd tot tijd opnieuw ingeschakeld  
worden. 
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Minimale looptijd collectorpomp 
Met deze functie wordt de collector- 
pomp periodiek ingeschakeld  
gedurende ten minste de ingestelde  
minimumlooptijd.  



 
 
 
 
Menu: Zonne-energie  
Vorstbescherming collector 
Bij kans op vorst aan de collector wordt 
de collectorpomp gestart om bevriezen  
van de warmtedrager te voorkomen. 
 
• Wanneer de collectortemperatuur  
 daalt tot onder de vorstbescher- 
 mingstemperatuur, dan wordt de  
 collectorpomp ingeschakeld. TKol  
 < TKolFrost. 
 

Regelnr.  Bedieningsregel   
3840 Vorstbescherming collector 

Fabrieksinstelling 
UIT 

Oververhittingsbeveiliging collector 
Wanneer het gevaar bestaat dat de  
collector gaat oververhitten, dan moet  
de boiler verder gevuld worden om  
overtollige warmte af te bouwen.  
Als de veiligheidstemperatuur van de  
boiler 80 °C bereikt, wordt het laden  
afgebroken.  

Regelnr.  Bedieningsregel   

3850 Oververhittingsbeveiliging collector  
Fabrieksinstelling 

90°C 

23
58

Z1
4

Tkol

TSp

TKolUe

TSpMax

1°C

1°C

T

t

TSp

TSpSi

On
Off

TSpSi beveiligingstemperatuur boiler  
TSp boilertemperatuur  
TKolUe beveiligingstemperatuur oververhitting collector  
TSpmax max. vultemperatuur (nominale drinkwatertemperatuur)  
Tkol collectortemperatuur r 
On/Off collectorpomp  
T temperatuur  
t tijd  

Medium verdampingstemperatuur 
Bij verdampingsgevaar van de  
warmtedrager door een hoge  
collectortemperatuur wordt de  
collectorpomp uitgeschakeld om  
“warmlopen” ervan te vermijden.  
Dit is de pompbeveiligingsfunctie. 
 

Regelnr.  Bedieningsregel   

3860 Verdamping warmtedrager 

Fabrieksinstelling 

110°C 
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• Wanneer de collectortemperatuur  
 1°K stijgt boven de vorstbescher- 
 mingstemperatuur wordt de  
 collectorpomp opnieuw  
 uitgeschakeld TKol > TKolFrost + 1. 
 



 
 
 
 
Menu: Drinkwaterboiler  
Laadregeling Regelnr.  Bedieningsregel   

5020 Verhoging nominale vertrektemperatuur  
5022 Laadwijze 

Met B3 
Met B3/B31 
Met B3, idem B3/B31  

Fabrieksinstelling 

16°C 

Met B3 

Verhoging nominale vertrek- 
temperatuur 
De drinkwatervraag aan de ketel wordt  
berekend op basis van de huidige  
nominale drinkwatertemperatuur plus  
de instelbare laadverhoging.  
 

Oververhittingsbeveiliging 
De drinkwaterboiler wordt tot een in- 
gesteld maximaal drinkwaterpeil  
geladen door de zonne-energie- 
installatie. 
 
De oververhittingsfunctie voor de  
collector kan de collectorpomp opnieuw 
starten tot de veiligheidstemperatuur  
van de boiler bereikt is.  

Laadwijze 
De boilerlading kan met 2 sensoren  
gebeuren. Het is mogelijk een  
gedeeltelijke lading met één sensor  
en een legionellafunctie met 2  
sensoren te combineren (instelling 3).  

Regelnr.  Bedieningsregel   

5050 Maximale laadtemperatuur 

Fabrieksinstelling 

80°C 

Retourkoeling 
Voor de retourkoeling van de drinkwa-
terboiler staan er twee functies ter 
beschikking.  
 
Retourkoeling ketel/HK  
• De energie kan afgevoerd worden  
 door warmteafname van de  
 kamerverwarming of van de drink- 
 waterboiler. Dit kan voor elke ver- 
 warmingskring afzonderlijk in- 
 gesteld worden (bedieningsvlak  
 verwarmingskring 1…..).  
 
Retourkoeling collector  
• De energie kan bij een koude  
 collector via het collectorvlak aan  
 de omgeving afgegeven worden. 

Regelnr.  Bedieningsregel   Fabrieksinstelling 

5056 Retourkoeling ketel/HK UIT 

5057 Retourkoeling collector 
Uit 
Zomer 
Altijd  

Altijd  

Inschakelen elektrische bijver- 
warming  
 

Regelnr.  Bedieningsregel   

5060 Bedrijfsmodus elektrische bijver- 
warming 
Vervanging 
Zomer 
Altijd  

5061 Vrijgave elektrische bijverwarming 
24 u/dag 
Vrijgave drinkwater 
Tijdprogramma 4/TWW  

5062 Regeling elektrische bijverwarming 
Externe thermostaat 
Drinkwatersensor  

Fabrieksinstelling 

Vervanging 

Vrijgave drinkwater 

Drinkwatersensor 
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Menu: Drinkwaterboiler  
Bedrijfsmodus elektrische  
bijverwarming 
 
Vervanging 
De elektrische bijverwarming wordt  
alleen gebruikt wanneer de ketel een  
storing meldt of door een blokkering  
uitgeschakeld wordt. De drinkwater- 
bereiding gebeurt normalerwijze door  
de ketel. 
 

Zomer 
De elektrische bijverwarming wordt  
ingeschakeld van zodra alle aange- 
sloten verwarmingskringen naar zomer- 
bedrijf omgeschakeld zijn. De drink- 
waterbereiding gebeurt weer door de  
ketel van zodra ten minste één ver- 
warmingskring opnieuw naar ver- 
warmingsbedrijf omgeschakeld is.  
De elektrische bijverwarming wordt  
alleen gebruikt wanneer de ketel een  
storing meldt of door een blokkering  
uitgeschakeld wordt. 

Altijd 
De drinkwaterbereiding gebeurt het  
hele jaar alleen met elektriciteit.  
Hierbij wordt de ketel dus niet gebruikt  
voor de drinkwaterbereiding.  
 

Vrijgave elektrische bijverwarming  
 
24 u/dag 
De elektrische bijverwarming wordt  
permanent vrijgegeven onafhankelijk  
van de tijdschakelprogramma’s.  
 

0 6 12 18 24 h

23
58

Z2
4

Vrijgave drinkwater 
De elektrische bijverwarming wordt  
ingeschakeld overeenkomstig de  
afname van drinkwater.  

0 6 12 24 h

23
58

Z2
5

17

Tijdprogramma 4/TWW 
Voor de elektrische bijverwarming  
moet het tijdschakelprogramma 4 van  
de lokale regelaar gebruikt worden.  
 0 6 12 18 24 h

23
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Z2
6

Regeling elektrische bijverwarming 
 
Externe thermostaat 
De boilertemperatuur wordt geladen  
met een externe thermostaat zonder  
een nominale temperatuur, ingevoerd  
door de regelaar.  
Drinkwatersensor 
De boilertemperatuur wordt geladen  
met een externe thermostaat met een  
nominale temperatuur, ingevoerd door  
de regelaar.  
Belangrijk: Voor een correcte invoering  
van de nominale temperatuur, moet de  
externe thermostaat ingesteld zijn op  
de minimale insteltemperatuur ervan.  
 

 35 



 
 
 
 
Menu: Configuratie  
Verwarmingskring 1,2 
De verwarmingskringen kunnen door  
middel van deze instelling in- en uit- 
geschakeld worden.  

Regelnr.  Bedieningsregel   

HK1 HK2       

5700 5710     Verwarmingskring 1.2  

Fabrieksinstelling 

 

IN  

Drinkwatersensor B3 
 
Sensor 
De regelaar berekent het schakelpunt  
aan de hand van het overeenkomstige  
schakelverschil op basis van de nomi- 
nale drinkwatertemperatuur en de  
gemeten TWW-boilertemperatuur.  
 
Thermostaat 
De regeling van de drinkwatertempera- 
tuur gebeurt op basis van de schakel- 
toestand van een aan B3 aangesloten  
thermostaat. 
 
Wanneer een drinkwaterthermostaat  
gebruikt wordt, is geen “gereduceerd  
bedrijf” mogelijk. D.w.z. wanneer ge- 
reduceerd bedrijf actief is, dan is de  
BW-bereiding met thermostaat ge- 
blokkeerd. 
 

• De instelling van de nominale  
 drinkwatertemperatuur moet gelijk  
 aan of hoger zijn dan de nominale  
 instelling aan de thermostaat  
 (thermostaat geijkt op het  
 uitschakelpunt).  
• “Verhogen van de vertrekdrink- 
 watertemperatuur” moet ten minste 
 op 10 °C ingesteld worden  
 (beïnvloedt de laadduur).  
• Daarbij wordt de vorstbescherming 
 voor drinkwater niet gegarandeerd.  

Regelnr.  Bedieningsregel   

5730 Drinkwatersensor B3 
Sensor 
Thermostaat  

Fabrieksinstelling 

Sensor  

Bedieningselement drinkwater Q3  
 
Geen 
Er wordt geen drinkwater geladen  
via Q3. 
 
Laadpomp 
Er wordt drinkwater geladen met een  
pomp aan de aansluitklem Q3. 
 
Draaikraan 
Er wordt drinkwater geladen met een  
draaikraan aan de aansluitklem Q3.  
De pomp Q2 wordt in deze instelling  
ketelpomp, in zover de ketelpomp niet  
reeds aan een multifunctionele  
relaisuitgang QX bepaald is. 
 

Regelnr.  Bedieningsregel   

5731 Bedieningselement drinkwater Q3 
Geen 
Laadpomp 
Draaikraan  

Fabrieksinstelling 

Laadpomp  
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Menu: Configuratie  
Relaisuitgang QX1 / QX2 
De instellingen van de relaisuitgangen  
regelen naar keuze de overeen- 
komstige bijkomende functies voor de  
basisschermen. 
 
Circulatiepomp drinkwater Q4 
De aangesloten pomp dient als  
circulatiepomp voor het drinkwater. 
De tijdelijke bediening van de pomp  
kan geregeld worden in het bedienings- 
vlak “drinkwater” in de bedieningsregel  
“vrijgave circulatiepomp”.  
 
Elektrische bijverwarming drink- 
water K6 
Met de aangesloten elektrische bijver- 
warming kan het drinkwater overeen- 
komstig het bedieningsvlak "drink- 
waterboiler” bedieningsregel “  
elektrische bijverwarming” geladen  
worden. 
 
De elektrische bijverwarming moet  
voorzien zijn van een veiligheids- 
thermostaat.  
! 
 
Collectorpomp Q5 
Voor een zonne-energiecollector is  
een circulatiepomp voor de collector- 
kring nodig. 
 
H1-pomp Q15 
De H1-pomp kan voor een bijkomende  
verbruiker aangewend worden. Samen  
met een externe vraag naar warmte  
aan ingang H1 kan deze bijvoorbeeld  
voor een toestel met hetelucht- 
verwarming gebruikt worden. 
 
Ketelpomp Q1 
De aangesloten pomp wordt gebruikt  
voor de ketelwatercirculatie, bijv.  
tussen de ketel en de hydraulische  
scheidingsfilter. 
 
Bypasspomp Q12 
De aangesloten pomp dient als bypass  
voor de ketel en kan gebruikt worden  
voor de verhoging van de ketel- 
terugloop. 
 

Regelnr.  Bedieningsregel    

5890 Relaisuitgang QX1  
Geen 
Circulatiepomp Q4 
Elektrische bijverwarming TWW K6 
Collectorpomp Q5 
H1-pomp Q15 
Ketelpomp Q1 
Bypasspomp Q12 
Alarmuitgang K10  
2. Pompfase HK1 Q21 
2. Pompfase HK2 Q22 
2. Pompfase HKP Q23 
Pomp verwarmingskring HKP Q20  

5891 Relaisuitgang QX2  
Geen 
Circulatiepomp Q4 
Elektrische bijverwarming TWW K6 
Collectorpomp Q5 
H1-pomp Q15 
Ketelpomp Q1 
Bypasspomp Q12 
Alarmuitgang K10 
2. Pompfase HK1 Q21 
2. Pompfase HK2 Q22 
2. Pompfase HKP Q23 
Pomp verwarmingskring HKP Q20  

Fabrieksinstelling  

Geen  

Geen  

2. Pompfase 
Met deze functie kan een 2-fasige ver- 
warmingskringpomp aangestuurd  
worden, waarmee bij gereduceerde  
verwarming (bijv. ’s nachts lager) het  
pompvermogen verminderd kan  
worden. Daarbij wordt voor de 1ste fase  
van de pomp met het multifunctionele  
relais QX de 2de fase op de volgende  
wijze ingeschakeld: 

1ste fase 
Uitgang Q2/Q6/Q20  

2de fase 
Uitgang Q21/Q22/Q23  

Pomptoestand  

uit uit uit 
aan uit Gedeeltelijke belasting  
aan aan Volledige belasting  
uit aan Ongebruikt/ niet  

toegelaten  

Pomp verwarmingskring HKP Q20 
De pompverwarmingskring P wordt  
geactiveerd. Wanneer aan een ge- 
mengde verwarmingskring 1  
(mengerpomp aangesloten aan Q2)   
een bijkomende radiatorverwarmins-
kring aangesloten wordt, dan moet de  
pomp Q20 aangesloten worden op de  
multifunctionele uitgang MFA / QX1.  

 
 
Alarmuitgang K10  
Het alarmrelais signaleert een even- 
tueel defect. Het contact wordt met  
een vertragingstijd van 2 minuten  
gesloten. Wanneer het defect ver- 
holpen is, d.w.z. dat de foutmelding   
verdwenen is, dan wordt het contact  
onmiddellijk geopend.  
 
Wanneer het defect niet onmiddellijk  
verholpen kan worden, kan het alarm- 
relais toch gereset worden.  
Dit gebeurt in het bedieningsvlak  
“fout”. 

• Schakeluurprogramma 
 Voor de verwarmingskring P staat  
 uitsluitend het schakeluurpro- 
 gramma 3/P ter beschikking.  
 Zie daarvoor ook "schakeluur- 
 programma”. 
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Menu: Configuratie  
Ingang sensor BX1,2 
De instellingen van de sensoruitgangen 
regelen naar keuze de overeen- 
komstige bijkomende functies voor de  
basisschermen.  

Regelnr. Bedieningsregel   

5930,5931 Sensoringang BX1,2 
Geen 
Drinkwatersensor B31 
= retoursensor zonne-energie 
Collectorsensor B6 
Retoursensor B7 
= Retour ketel  

Fabrieksinstelling 

Geen  

Ingang H1  
 
Functie ingang H1 
Omschakeling bedrijfsmodus  
• Verwarmingskring 
 De bedrijfsmodi voor de ver- 
 warmingskringen worden om- 
 geschakeld naar beveiligde be- 
 diening bij een gesloten contact  
 aan de aansluitklemmen H1/H2  
 (bijv; een telefoon-tv-schakelaar.  
• Drinkwater 
 Het laden van drinkwater kan  
 alleen geblokkeerd worden in  
 instelling 1 HK's+TWW.  
 
Toestel blokkeren 
Het toestel wordt geblokkeerd bij een  
gesloten contact aan de aansluitklem  
H1. 
Alle temperatuureisen van de ver- 
warmingskring en het drinkwater  
worden genegeerd. De vorstbe- 
scherming van de ketel blijft onder- 
tussen wel verzekerd. 
 
De functie schoorsteenveger kan ook  
ingeschakeld worden wanneer het  
toestel geblokkeerd is. 
 
Fout- /Alarmmelding 
Wanneer ingang H1 gesloten wordt,  
wordt een regelinterne foutmelding  
gegeven. 
Bij een overeenkomstige configuratie  
van de „alarmuitgang“ (relaisuitgangen  
QX2 - 4, bedieningsregels 5891 - 5894) 
wordt de fout door het sluiten van een  
bijkomend contact doorgestuurd of  
weergegeven (bijv. ext. verklikkerl- 
ampje of geluidssignaal).  
 
Minimale nominale  
vertrektemperatuur TVHw  
De ingestelde minimale nominale  
vertrektemperatuur wordt geactiveerd  
bij een gesloten contact aan de  
aansluitklemmen H1 (bijv. een lucht- 
verwarmingsfunctie voor installaties  
met poortsluier). 
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5950 Functie ingang H1  
BA-omschakeling HK's+TWW 
BA-omschakeling HK's 
BA-omschakeling HK1 
BA-omschakeling HK2 
BA-omschakeling HKP 
Toestel blokkeren 
Fout- /Alarmmelding  
Minimale nominale vertrektemperatuur  
Warmtevraag 
Drukmeting  

5951 Werking ingang H1 
Rustcontact 
Werkcontact  

5952 Minimale nominale vertrek- 
temperatuur H1  

5954 Warmtevraag 10V H1  

5956 Drukwaarde 3.5V H1  

Fabrieksinstelling 

BA-omschakeling  
HK's+TWW  

Werkcontact  

70°C 

100°C 

5,0 bar 

Warmtevraag 
De warmteopwekking krijgt een  
spanningssignaal (DC 0… 10V) als  
warmtevraag. 
De daarbij horende nominale waarde  
wordt in bedieningsregel 5954  
ingesteld. 
 
Drukmeting 
Het spanningssignaal aan ingang H1  
wordt lineair omgerekend in een  
drukwaarde. 
De drukwaarde bij 0,5 V is altijd 0 bar. 
De drukwaarde bij 3.5V kan ingesteld  
worden met de drukwaardeparameter  
3.5V H1 (bedieningsregel 5956). 
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Menu: Configuratie  
Werking ingang H1 
Rustcontact 
Dit contact is normaliter gesloten en  
moet geopend worden om de gewenste 
functie te activeren. 
 
 
Minimale nominale vertrek- 
temperatuur H1 
Door het contact H1 te sluiten wordt de 
in bedieningsregel 5950 ingestelde  
functie “minimale nominale vertrek- 
temperatuur” geactiveerd. De ketel  
wordt constant op de hier ingestelde  
waarde aangestuurd, tot ofwel het  
H1-contact opnieuw geopend wordt of  
tot een hogere warmtevraag.  
Bij verschillende gelijktijdige warm- 
tevragen, wordt automatisch de  
hoogste gekozen.  
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Warmtevraag 10V H1 
Het spanningssignaal aan ingang H1  
wordt lineair omgerekend naar een  
temperatuurwaarde en doorgestuurd  
als nominale vertrektemperatuur. 
De nominale vertrektemperatuur voor  
de 10 Volt spanningswaarde kan  
ingesteld worden met de parameter  
„warmtevraag 10V H1“.  
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Werkcontact 
Dit contact is normaliter geopend en  
moet gesloten worden om de gewenste 
functie te activeren.  

Drukwaarde 3.5V H1 
Het spanningssignaal aan ingang H1  
wordt lineair omgerekend in een  
drukwaarde. 
De drukwaarde bij 3.5V kan ingesteld  
worden met de drukwaardeparameter  
3.5V H1. 
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Menu: Configuratie  
Sensorcorrecties 
De meetwaarde voor de buiten- 
temperatuur kan +/- 3 K verschoven  
worden.  

Regelnr. Bedieningsregel   

6110 Correctie buitensensor  

Fabrieksinstelling 

0 

Gebouw- en kamermodel 
Afhankelijk van de massa van een  
gebouw (bouwwijze) verandert de  
kamertemperatuur sneller of trager  
wanneer de buitentemperatuur daalt. 
Door deze instelling wordt de reacties- 
nelheid van de nominale vertrek- 
temperatuur bij wisselende buiten- 
temperatuur beïnvloed. 
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6110 Tijdconstante gebouw  

Fabrieksinstelling 

5 h 

Voorbeeld:  
> 20  
- De kamertemperatuur reageert  
 langzaam bij wisselende  
 buitentemperatuur.  
10 - 20  
- Deze instelling kan voor de  
 meeste gebouwen gebruikt  
 worden.  
< 10  
- De kamertemperatuur reageert  
 snel bij wisselende buiten- 
 temperatuur.  

Vorstbescherming van de installatie  
 
 
 
Afhankelijke van de reële buiten- 
temperatuur worden de pompen  
ingeschakeld, ook als er geen warm- 
tevraag is.  

Regelnr. Bedieningsregel   

6120 Vorstbescherming van de installatie  

Fabrieksinstelling 

IN 

Buitentemperatuur  Pomp  Tekening  

...-4°C permanent IN ON 

-5...1.5°C ongev. om de 6 uur, gedurende  
10 min IN 

slag  

1.5°C... permanent UIT OFF 

-2

23
71

Z3
0

TA °C

OFF

0 1 2 3 4-3-4-5-6 -1

takt

ON

Sensortoestand 
Om middernacht wordt de toestand  
aan de sensorklemmen opgeslagen  
door het hoofdtoestel. 
Wanneer na het opslaan een sensor  
ontbreekt, genereert het hoofdtoestel  
een foutmelding. 
Door deze instelling kunnen fouten  
onmiddellijk opgeslagen worden.  
Dit is nodig wanneer bijv. een sensor  
verwijderd en niet langer nodig is. 
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6200 Sensor opslaan 

Fabrieksinstelling 

NEEN 

slag 
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Menu: Configuratie  
Resetten parameters 
Alle parameters kunnen op de fabrieks- 
instellingen teruggesteld worden  
behalve de bedieningsvlakken: uur en  
datum, bedieningsunit, radio en alle  
tijdprogramma’s. 
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6205 Parameters resetten 

Fabrieksinstelling 

NEEN 

Installatieschema 
Voor de identificatie van het actuele  
installatieschema worden controle- 
nummers gegenereerd door het  
hoofdtoestel. Het controlenummer  
bestaat uit de naast elkaar geplaatste  
nummers van het deelschema. In de  
volgende tabellen vindt u de betekenis  
van het nummer voor de overeen- 
komstige regels: 

Regelnr. Bedieningsregel   

6212 Controlenummer toestel 1 

6215 Controlenummer boiler 

6217 Controlenummer verwarmingskring 

Fabrieksinstelling 

- - : - - 

- - : - - 

- - : - - 

Controlenummer toestel 1  
   Zonne-energie  Stookolie/gasbrander 
  0 Geen zonne-energie 

1 Zonne-energie met collectorsensor  
 en pomp  

00 Geen ketel 
01 1-fasige brander 
03 1-fasige brander, ketelpomp 
05 1-fasige brander, bypasspomp 
07 1-fasige brander, ketelpomp. Bypasspomp  

    Drinkwaterboiler  
    0 Geen drinkwaterboiler 

1 Elektrische bijverwarming 
2 Aansluiting zonne-energie 
4 Laadpomp 
5 Laadpomp, aansluiting zonne-energie 
13 Draaikraan 
14 Draaikraan, aansluiting zonne-energie  

 Verwarmingskring P  Verwarmingskring 2  Verwarmingskring 1 
0 Geen verwarmingskring 
2 Pomp verwarmingskring  
 
  

00 Geen verwarmingskring 
02 Pomp verwarmingskring 
03 Pomp verwarmingskring, menginrichting 
  

00 Geen verwarmingskring 
01 Circulatie via ketelpomp 
02 Pomp verwarmingskring 
03 Pomp verwarmingskring, menginrichting 
 

Controlenummer boiler  

Controlenummer verwarmingskring  

Voorbeeld 
Generator:  zonne-energie met  
   collectorsensor en -pomp 
   1-fasige brander en  
   ketelpomp  
Boiler:   laadpomp en aansluiting  
   zonne-energie 
Verwarmings- 
kring 1:   pomp verwarmingskring  
   en menginrichting  23

58
A1

4

B2

K4

Y1

B1

Q2

RG1

B9

B31

Q3

B3

B6

Q5

Weergave op het bedieningstoestel 
De controlenummers worden altijd  
geordend vanaf rechts. Voorloopnullen  
worden niet getoond.  

Controlenummer toestel 1 101 

Controlenummer boiler 5 

Controlenummer verwarmingskring 3 
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Menu: Defecten 
Menu: Onderhoud / service  
Toestelgegevens 
 

Regelnr. Bedieningsregel   

6220 Softwareversie 
De informatie geeft de huidige versie van het hoofdtoestel.  

Defecten  In geval van een defect  kan  
 

een foutmelding opgeroepen worden in  
het informatievlak via de informatietoets.  
Daarbij wordt ook de oorzaak van het  
defect beschreven. 

Bevestigen 
In geval van een defect kan in relais  
QX een alarm geactiveerd worden.  
Het relais QX moet dienovereen- 
komstig geconfigureerd zijn. 
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6710 Resetten  alarmrelais 

Fabrieksinstelling 

NEEN 

Temperatuuralarm 
Het verschil tussen de nominale  
temperatuur en de actuele temperatuur 
wordt gecontroleerd. In geval van een  
blijvende afwijking t.o.v. de ingestelde  
tijd wordt een foutmelding gegeven.  

Regelnr. Bedieningsregel   Fabrieksinstelling 

6740 Alarm vertrektemperatuur 1 - - : - - 

6743 Alarm keteltemperatuur - - : - - 

Fouthistoriek 
Het hoofdtoestel slaat de laatste  
10 fouten op in een speciaal geheugen. 
Voor elke nieuwe fout wordt de oudste  
uit het geheugen verwijderd. Voor elke  
opgeslagen fout wordt een foutcode  
met tijdstip opgeslagen. 
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6800 . . . 6819 Resetten  alarmrelais  

Regelnr. Bedieningsregel   

7040 Interval branderuren 

7041 Branderuren sinds onderhoud 

7042 Interval branderstarts 

7043 Branderstarts sinds onderhoud 

7044 Onderhoudsinterval 

7045 Tijd sinds onderhoud 

Onderhoud / service 
 
Onderhoudsfuncties  
 
 
 
 
 

Interval branderuren 
Interval branderstarts 
Van zodra de ingestelde tijd voor de  
branderuren of -starts afgelopen is,  
wordt er een onderhoudsmelding  
weergegeven. 
Voor de melding worden de be- 
drijfsuren en -starts van de eerste  
branderfase (ingang E1) geteld. 
 

Branderuren, branderstarts sinds  
onderhoud 
De actuele waarde wordt opgeteld  
en weergegeven. De waarde kan op  
0 gereset worden in deze bedienings- 
regel. 
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Menu: Onderhoud / Service  

Regelnr. Bedieningsregel   

7130 Functie schoorsteenveger  
Schoorsteenveger  
 

Regelnr. Bedieningsregel   

7150 Simulatie buitentemperatuur  
Simulaties  
 
 

De brander wordt ingeschakeld. Om  
een permanente branderwerking  
mogelijk te maken, is alleen de  
maximale begrenzing van de ketel- 
temperatuur actief als uitschakelpunt. 
Alle aangesloten verbruikers worden  
eerst geblokkeerd, zodat de ketel zo  
snel mogelijk de minimumtemperatuur  
van 64 °C bereikt. 
 

Wanneer de minimumtemperatuur  
van 64 °C bereikt is, worden de be- 
schikbare verwarmingskringen met een 
noodzakelijke belasting een na een  
ingeschakeld zodat de warmte die door  
de ketel geproduceerd wordt, afneemt  
en de brander ingeschakeld blijft. 
Wanneer de functie schoorsteenveger  
actief is, blijft de maximale begrenzing  
voor de keteltemperatuur om veilig- 
heidsredenen ingeschakeld. 

Voor gemakkelijker inbedrijfstellen en  
eenvoudiger opsporen van defecten  
kan er een buitentemperatuur van  
-50 °C tot 50 °C gesimuleerd worden.  
Tijdens de simulatie wordt de actuele,  
de gemengde en de gedempte buiten- 
temperatuur overstuurd door de  
ingestelde simulatietemperatuur. 

De berekening van de drie genoemde  
buitentemperaturen loopt tijdens de  
simulatie van de actuele buiten- 
temperatuur verder en de temperaturen 
staan na beëindiging van de simulatie  
opnieuw ter beschikking.  
De functie wordt uitgeschakeld door de  
instelling -.— op deze bedieningsregel  
of automatisch na een time-out van  
5 uur. 

Handmatige bediening 
Bij handmatige bediening ingeschakeld, 
worden de relaisuitgangen niet meer  
volgens de regeltoestand geschakeld,  
maar afhankelijk van hun functie in een  
vooraf bepaalde handmatige toestand  
(zie tabel) gezet. 
Het branderrelais in handmatige  
bediening kan door de elektronische  
temperatuurregelaar (TR) uitge- 
schakeld worden. 
 
 
Instelling nominale temperatuur in  
handmatige bediening 
Nadat handmatige bediening inge- 
schakeld is, moet in het hoofddisplay  
gewisseld worden.  
Daar wordt het symbool- voor  
onderhoud/speciale bediening weer- 
gegeven. 
Door de informatietoets in te drukken,  
wordt in de informatieweergave ge- 
wisseld naar “handmatige bediening”,  
waar de nominale waarde ingesteld  
kan worden. 
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7140 Handmatige bediening 

Benaming   Uitgang Toestand 

Stookolie/gasketel  Brander 1-fasig K4 / T2 aan 

  Ketelpomp Q1 / HKP aan 

  Bypasspomp Q12 / MFA aan 

Zonne-energie Collectorpomp Q5 / MFA uit 

Afvalwater  Laadpomp Q3 / BWP aan 

  Draaikraan Q3 / BWP uit 

  Circulatiepomp Q4 / MFA aan 
  Elektrische bijverwarming K6 / MFA aan 

Verwarmingskring  
1..3  

Pomp verwarmingskring Q2 / HKP 
Q20 / MFA 

aan 

  Menginrichting open/toe Y1/Y2 uit 

  Hk-pomp 2-fasig Q21 / MFA 
Q22 / MFA 
Q23 / MFA 

aan 

Bijkomende functies  H1-pomp Q15 / MFA aan 

  Alarmuitgang K10 / MFA uit 
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Menu: In-/uitgangstest 
Menu: Status 
Menu: Diagnose fabrikant 
Menu: Diagnose gebruiker  

 

Regelnr. Bedieningsregel   

7170 Telefoon klantendienst  
Telefoon klantendienst 
Instelling van het telefoonnummer dat  
in de informatie weergegeven wordt.  
 

In-/uitgangstest 
Met de ingangs- en uitgangstest  
kunnen de aangesloten componenten  
op hun foutloze functionaliteit ge- 
controleerd worden. 
Door een instelling uit de relaistest te  
kiezen wordt het overeenkomstige  
relais gestart, waardoor de aange- 
sloten componenten in gebruik ge- 
nomen worden. Daardoor kan de  
correcte werking en de correcte be- 
drading van het relais gecontroleerd  
worden. 
 
Bij de relaistest van de brander werken  
de andere begrenzingen niet. 
 
De gekozen sensorwaarden worden  
binnen ten hoogste 5 seconden  
actueel. De weergave gebeurt zonder  
correctie van de meetwaarde. 
 

Regelnr. Bedieningsregel   

7700…7881   

Status 
De actuele bedrijfstoestand van de 
installatie wordt visueel weergegeven 
via de statusweergave. 
 
Melding  

Instelling Bedieningsregel   
8000 Status verwarmingskring 1 

8001 Status verwarmingskring 2 

8002 Status verwarmingskring P 

8003 Status drinkwater 

8005 Status ketel 

8007 Status zonne-energie 

Diagnose fabrikant 
Met het oog op een diagnose worden  
verschillende nominale en reële  
waarden, schakeltoestanden van relais  
en tellerstanden weergegeven. 

Regelnr. Bedieningsregel   

8610…8699   

Diagnose gebruiker 
Met het oog op een diagnose worden  
verschillende nominale en reële  
waarden, schakeltoestanden van relais 
en tellerstanden weergegeven. 

Regelnr. Bedieningsregel   

8700…9099   
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Technische gegevens  

 

Doseerspanning AC 230 V (± 10%) 
Doseerfrequentie 50/60 Hz 
Maximale vermogensopname RVS13.123: 7.5 VA 

RVS13.143: 8 VA 
RVS53.x83: 10 VA 

Afsluiten van de toevoerleidingen  max. 6.3 AT 

Voeding  

(voeding en uitgangen) Draad of snoer (gevlochten of met  
draadeindmof): 
1ader:  0.5 mm2...2.5 mm2 
2 aders 0.5. mm2..1.5 mm2  

Klemmenbedrading 

Softwarecategorie A 

Werking volgens EN 60730 1b (automatische werking)  

Functionele gegevens  

Relaisuitgangen 
Bereik doseerstroom 
Maximale inschakelstroom 
Maximale totale stroom (alle relais) 
Bereik doseerspanning   

  
AC 0.02...2 (2) A 
15 A gedurende £1 s 
AC 6 A 
AC (24...230) V (voor potentiaalvrije uitg.  

Uitgangen  

BSB 
Max. leidinglengte hoofdtoestel-
randapparatuur 
Max. totale leidinglengte 
Minimale leidingdoorsnede  

2-draadsverbinding niet verwisselbaar  
  
200 m 
400 m (Max. kabelcapaciteit: 60 nF) 
0.5 mm2  

Interface  

Digitale ingangen H1  Lage beveiligingsspanning voor poten-
tiaalvrije contacten met lage spanning 
Spanning bij open contact: DC 12 V 
Stroom bij gesloten contact DC 3 mA  

Analoge ingang H1  Werkbereik lage beveiligingsspanning DC 
(0...10) V 
Interne weerstand: > 100 kΩ  

Netingang S3 en 4  AC 230 V (± 10 %) 
Interne weerstand: > 100 kΩ  

Sensoringang B9 
Sensoringangen B1, B2, B3, B12, BX1 en 
BX2  

NTC1k (QAC34) 
  
NTC10k (QAZ36, QAD36) 

Toegelaten sensorleidingen (Cu)    

Bij doorsnede  0.25 0.5 0.75 1.0 1.5  (mm2) 
Maximumlengte  20 40 60 80 120 (m) 

Ingangen  

Beschermingswijze behuizing volgens EN 
60529  

IP 00 

Beschermingscategorie volgens EN 60730  Delen onder lage spanning komen bij een 
correcte inbouw overeen met de eisen voor 
beschermingscategorie II  

Verontreinigingsgraad volgens EN 60730  Normale verontreiniging  

Beschermingswijze en -  
categorie  

CE-conformiteit volgens  
EMV-richtlijn 
- storingsvrij 
- emissies 
Laagspanningsrichtlijn 
- elektrische veiligheid  

 
89/336/EWG 
- EN 61000-6-2 
- EN 61000-6-3 
73/23/EWG 
- EN 60730-1, EN 60730-2-9 

Normen, veiligheid, EVM enz.  

Bewaren volgens IEC721-3-1 klasse 1K3 Temp. -20…65 °C 
Transport volgens IEC721-3-2 klasse 2K3 Temp. -25…70 °C 
Werking volgens IEC721-3-3 klasse 3K5 Temp. 0...50 °C (zonder bedauwing) 

Klimaatvoorwaarden  
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