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Basisprincipes 
 
 
 
Korte beschrijving, kenmerken, functies 

  

Korte beschrijving 
De verwarmingsregelaar LOGON BW-
Z1 is een weersafhankelijke digitale 
verwarmingsregelaar voor het sturen 
van 1 gemengde verwarmingskring en 
1 boilerlaadkring. Het wordt gebruikt als 
uitbreidingsregelaar voor de bestaande 
LOGON B of LMU regelaar. 
Bovendien zijn verschillende aanvullen-
de functies in te schakelen. De verwar-
mingsregeling berekent met behulp van 
de buitentemperatuursensor de nood-
zakelijke insteltemperaturen voor de 
ketel en de verwarmingskringen en 
stuurt de drinkwaterbereiding. Met extra 
inschakelbare optimalisatiefuncties is 
een optimale energiebesparing te be-
reiken. 
 
Kenmerken Verwarmingsregeling 
met volgende functies: 

• • Modus verwarming, drinkwater In-
stelwaarde instellen voor verwarming, 
drinkwater 

• • Infotoets 

• • Handfunctie 

Functies 
Weersafhankelijke verwarmingsrege-
ling voor max. een glijdende entwee 
mengkringen. Drinkwatersturing met 
vrijgave en vaste instelling. 

• extra in te schakelen tijdgestuurde 
circulatiepomp 

• Drinkwater- zonneregeling met collec-
torbeschermingsfunctie en retourkoel-
mogelijkheden 

• Relais- en sensortest voor ingebruik-
neming 

• Display verlicht, voor status- en func-
tie-indicaties in duidelijke tekst in 10 
talen 

• Automatische omschakeling tussen 
zomer- / wintertijd 

• Van te voren ingestelde standaardtijd-
programma’s voor verwarming en 
drinkwaterbereiding 

• Individueel schakelprogramma met 
max. 105 vrij schakeltijden volgens de 
installatieconfiguratie van de regelaar 

• Vakantieprogramma voor elke ver-
warmingskring 

• Estrik- droogfunctie 

• Kamertemperatuurregeling via acces-
soires 

• QAA 75 met tweedraadsbus of 

• QAA 78 met radioverbinding 

• Instelling van radiatoren- of vloerver-
warmingskringen met aanpassing van 
de programma’s 

• Automatische verwarmingscurveaan-
passing extra inschakelbaar 

• Verwarmingsoptimalisatie met snel-
verwarming extra inschakelbaar 

• Behoefteafhankelijke verwarmingsuit-
schakeling 

• Instelbare minimum en maximum vas-
te temperaturen  

• Pompuitloop 

• Thermische ontsmetting van het drink-
water extra inschakelbaar 
(Legionellaschakeling) 

• Vorstbeveiliging installatie 

• 2 draad businterface voor regelacces-
soires 

• Werkt samen met LPB-Bus 
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Basisprincipes 

  

Bij levering is de verwarmingsregeling 
als volgt voorgeprogrammeerd: 
 

• Drinkwaterbereiding bij aangesloten 
drinkwatersensor 

 

• gemengd verwarmingskring 1 bij de 
aansluiting VR-pomp 1 (Q2) 

• wordt een vertreksensor aangesloten 
dan is de mengregeling geactiveerd, 
de mengcirculatiepomp wordt met de 
aansluiting van de VR-pomp (Q2) 
verbonden. 
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Beschrijving display 

  

Bevestigingstoets OK (6) 
Terugtoets ESC (4) 
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 programme-
ring. 
Door de ESC-toets in te drukken, gaat 
u telkens een stap terug; veranderde 
waarden worden daarbij niet overgeno-
men. 
 
Om naar het volgende bedieningsni-
veau te gaan of de veranderde waarde 
op te slaan, wordt de OK–toets in-
gedrukt. 
 

Bedrijfsmodustoets drinkwater (1) 
Om de drinkwaterbereiding in te 
schakelen (balk in het display onder 
de waterkraan). 
 
Bedrijfsmodustoets 
verwarmingskring(en) (2) 
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 geredu-
ceerde temperatuur Werking met vorst-
bescherming: verwarming uitgescha-
keld, vorstbescherming aan. 
 
Informatietoets (3) 
Oproepen van de volgende informatie 
zonder invloed op de regeling: 
temperaturen, bedrijfsmodus verwar-
ming/drinkwater, foutmeldingen. 
 
Kamertemperatuur – regelknop (5) 

• Om de comfortabele kamertempera-
tuur te veranderen. 

• Met deze draaiknop kunnen bij het 
programmeren instellingen gekozen 
en veranderd worden. 

1                                                              2                   3 

4           5              6      7        8 

Handmatige bediening – functietoets 
(7) 
Door het drukken van deze toets be-
vindt de regelaar zich in de handbe-
diende modus. Alle pompen worden 
aangestuurd en de mengkraan wordt 
niet langer aangestuurd. 
 
Schoorsteenveger – functietoets (8) 
Deze toets heeft geen functie. 
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Beschrijving display 
Programmering 

  

Drinkwatermodus kiezen 

Verwarmingsmodus kiezen 

Menu verlaten 

Kiezen 
(naar rechts/links draaien) 

Bevestigen 

Infotoets 

Toets schoorsteenveger Handmatige bediening 

Verwarmen met de ingestelde comfortwaarde 

Verwarmen met de ingestelde gereduceerde waarde 

Verwarmen met de ingestelde vorstbeschermings-
waarde 

Proces bezig – a.u.b. wachten 

Brander in werking (enkel olie-/gasketel) 

Foutmeldingen 

Infoniveau geactiveerd 

Programmering geactiveerd 

Verwarming tijdelijk uitgeschakeld; 
ECO-functies actief 

Vakantiefunctie actief 

Verwarmingskring 

Manuele bediening / schoorsteenvegermodus 

Nummer van de bedieningsregel 
(parameternummer) 

Parameterinstelling 

Toets OK indrukken (1x) 

Basisweergave 
(toetsen) 

Toets OK indrukken (1x) 

Toets INFO indrukken (4 sec.) 

Eindgebruiker Inbedrijfstelling Installateur 

- gewenste gebruikerniveau selecteren 
- met toets OK bevestigen 
- gewenste instelling selecteren 
- met toets OK bevestigen 
- met toets ESC terug 
  naar basisinstelling 

- gewenste instelling selecteren 
- met toets OK bevestigen 
- met toets ESC terug 
  naar basisinstelling 
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Kort overzicht van de hoofdfuncties 
van de elektronische regelaar 

Taste Aktion Vorgehensweise Anzeige / Funktion 

  
 
Gewenste 
kamertemperatuur 
instellen 

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

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 

  
Drinkwaterfunctie 
AAN- of UIT-schakelen 

Druk op toets Drinkwaterfunctie Aan/Uit 
(Segmentbalk onder drinkwater-symbool zichtbaar/onzichtbaar) 
- Aan: drinkwaterbereiding volgens schakelprogramma 
- Uit : geen drinkwaterbereiding 
- Beschermingsfunctie actief 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijfsmodus wisselen 

Fabrieksinstelling 
 
 
 
 
 
 
1x druk op toets 
 
 
 
Nog een keer op knop drukken 
 
 
 
 
 
Nog een keer op knop drukken 

Automatische functie aan, met: 
- Verwarmingsfunctie volgens tijdprogramma 
- Temperatuurinstellingswaarden volgens verwarmingsprogramma 
- Beschermingsfuncties actief 
- Zomer/winter automatische wijziging actief 
- ECO-functies actief 
(Segmentbalk met daarbij horend symbool zichtbaar) 
Voortdurend COMFORT verwarmen Aan, met: 
- Verwarmingsfunctie zonder tijdprogramma op comfort 
ingestelde waarde 
- Beschermende functies actief 
Voortdurend GEREDUCEERD verwarmen, Aan met: 
- Verwarmingsfunctie zonder tijdprogramma op gereduceerde 
instelwaarde 
- Beschermingsfuncties actief 
- Zomer/winter automatische wijziging actief 
- ECO-functies actief 
Beschermende functie aan met: 
- Verwarmingsfunctie 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 

INFO-segment wordt ingevoegd 
      - Kamertemperatuur 
- Status zonnesysteem  - Kamertemperatuur min. 
- Status drinkwater  - Kamertemperatuur max. 
- Status kring 1   - Buitentemperatuur 
- Status kring 2   - Buitentemperatuur min. 
- Status kring P   - Buitentemperatuur max. 
- Uur / datum    - Drinkwatertemperatuur 1 
-Foutmelding    - Collectortemperatuur 
- Onderhoudsmelding  - Vertrektemperatuur 
- Speciale modus   - Telefoon klantendienst 
(weergave van de inforegels is afhankelijk van het regelaartype) 
Terug naar de basisweergave: INFO-segment verdwijnt 

 Handbediening Druk op de toets 
 
 

 
Druk op de toets 

Handbediening AAN (symbool sleutel zichtbaar) Alle pompen wor-
den aangestuurd, de mengkraan wordt  niet langer aangestuurd en 
dient handmatig te worden bediend. 
 
Handmatige bediening uit 

 Activering van de 
schoorsteenvegerfunc-
tie 

 Geen functie  

 Korte verlaging van de 
kamertemperatuur 
(QAA75/78) 

Druk op de toets 
Herhaalde druk op de toets 

Verwarmen met ingestelde gereduceerde waarde 
Verwarmen met ingestelde comfortwaarde 

= Bestätigung = Abbruch bzw. zurück zur Grundanzeige 
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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“ 

Menukeuze Bedienings-
regel 

Keuzemogelijkheid Eenheid Min. Max Fabrieksinstel-
lingen 

Tijd 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 - Duits 

Tijdprogramma 
Verwarmingskring 1 

500 Voorkeuze - Ma-zo, ma-vr, za-zo ma, di, wo, do, vr.za, zo ma-zo 

501 ma-zo: 1. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 06:00 

502 ma-zo: 1. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

503 ma-zo: 2. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

504 ma-zo: 2. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

505 ma-zo: 3. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

506 ma-zo: 3. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

516 Standaardwaarden - ja nee nee 

Tijdprogramma 
Verwarmingskring 2 

(alleen wanneer 
geactiveerd) 

520 Voorkeuze - Ma-zo, ma-vr, za-zo ma, di, wo, do, vr.za, zo ma-zo 

521 ma-zo: 1. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 06:00 

522 ma-zo: 1. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

523 ma-zo: 2. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

524 ma-zo: 2. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

525 ma-zo: 3. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

526 ma-zo: 3. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

536 Standaardwaarden - ja nee nee 

Tijdprogramma 
 3 VRP             

540 Voorkeuze - Ma-zo, ma-vr, za-zo ma, di, wo, do, vr.za, zo ma-zo 

541 ma-zo: 1. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 06:00 

542 ma-zo: 1. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

543 ma-zo: 2. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

544 ma-zo: 2. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

545 ma-zo: 3. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

546 ma-zo: 3. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

556 Standaardwaarden - ja nee nee 

Tijdprogramma 4 
Tapw             

560 Voorkeuze - Ma-zo, ma-vr, za-zo ma, di, wo, do, vr.za, zo ma-zo 

561 ma-zo: 1. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 06:00 

562 ma-zo: 1. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

563 ma-zo: 2. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

564 ma-zo: 2. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

565 ma-zo: 3. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

566 ma-zo: 3. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

576 Standaardwaarden - ja nee nee 

Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
... 

Parameterinstellingen eindgebruiker 
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Parameterinstellingen eindgebruiker 

  

Menukeuze Bedienings-
regel 

Keuzemogelijkheid Eenheid Min. Max Fabrieksinstel-
lingen 

600 Voorkeuze - Ma-zo, ma-vr, za-zo ma, di, wo, do, vr.za, zo ma-zo 

601 ma-zo: 1. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 06:00 

602 ma-zo: 1. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

603 ma-zo: 2. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

604 ma-zo: 2. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

605 ma-zo: 3. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

606 ma-zo: 3. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

616 Standaardwaarden - ja nee nee 

Verwarmingskring 1 
vakantie 

641 Preselectie - Periode 1 Periode 8 Periode 1 

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

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

648 Bedrijfsniveau - Vorstbeveiliging Gereduceerd Vorstbeveili-
ging 

Verwarmingskring 2 
vakantie 

(alleen wanneer-
geactiveerd) 

651 Preselectie - Periode 1 Periode 8 Periode 1 

652 Begin dag/maand tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 

653 Einde dag/maand tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 

658 Bedrijfsniveau - Vorstbeveiliging Gereduceerd Vorstbeveili-
ging 

Verwarmingskring P 
vakantie 

(alleen wanneer-
geactiveerd) 

661 Preselectie - Periode 1 Periode 8 Periode 1 

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

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

668 Bedrijfsniveau - Vorstbeveiliging Gereduceerd Vorstbeveili-
ging 

Verwarmingskring 1 710 Komfortsollwert °C Waarde uit regel. 712 35 20.0 

712 Reduziertsollwert °C Waarde uit regel. 714 Waarde uit regel. 710 16.0 

714 Frostschutzsollwert °C 4 Waarde uit regel. 712 10.0 

720 Kennlinie Steilheit - 0.10 4.00 1.50 

730 Sommer-/ Winterheizgrenze °C ---/8 30 20 

Verwarmingskring 2 
 
(alleen wanneer-
geactiveerd) 

1010 Gewenste wrde comfort °C Waarde uit regel. 1012 35 20.0 

1012 Gewenste wrde gereduceerd °C Waarde uit regel. 1014 Waarde uit regel. 1010 16.0 

1014 Gewenste wrde vorst °C 4 Waarde uit regel. 1012 10.0 

1020 Steilheid stooklijn - 0.10 4.00 1.50 

1030 Zomer/Winter verw grens °C ---/8 30 20 

Verwarmingskring P 

(alleen wanneer-
geactiveerd) 

1300 Bedrijfsmodus - Beveiligingsbedrijf, Automatisch, Gereduceerd, Comfort Automatisch 

1310 Gewenste wrde comfort °C Waarde uit regel. 1312 35 20.0 

1312 Gewenste wrde gereduceerd °C Waarde uit regel. 1314 Waarde uit regel. 1310 16.0 

1314 Gewenste wrde vorst °C 4 Waarde uit regel. 1312 10.0 

1320 Steilheid stooklijn - 0.10 4.00 1.50 

1330 Zomer/Winter verw grens °C ---/8 30 20 

Tapwater 
(alleen wanneer-
geactiveerd) 

1610 Nom. gew wrde °C Waarde uit regel. 1612 65 55 

1612 Gewenste wrde gereduceerd °C 8 Waarde uit regel. 1610 40 

Tijdprogramma 5 
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Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur 

  

Menukeuze 
Bedienings-

regel 
Keuzemogelijkheid 

Een-
heid 

Min. Max Fabrieksinstellingen 

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 Start zomertijd tt:MM 01.01 31.12. 25.03. 

6 Einde zomertijd tt.MM 01.01 31.12. 25.10. 

Bedieningseen-
heid 

20 Taal - Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
... 

Duits 

22 Info - Tijdelijk Permanent Tijdelijk 

26 Bedienblokkade - Uit Aan Uit 

27 Programmablokkade - Uit Aan Uit 

28 Directe verstelling - Opslag met bevestiging Automatische opslag Opslag met  
bevestiging 

44 Bediening verw groep 2 - Samen met verw groep 
1 

Onafhankelijk Samen met verw 
groep 1 

46 Bediening verw groep P - Samen met verw groep 
1 

Onafhankelijk Samen met verw 
groep 1 

70 Software versie - 0 99.0 - 

Tijdprogramma 
Verwar-
mingskring 1 

500 Voorkeuze - ma-zo 

501 ma-zo: 1. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 06:00 

502 ma-zo: 1. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 
503 ma-zo: 2. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

504 ma-zo: 2. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

505 ma-zo: 3. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

506 ma-zo: 3. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

516 Standaardwaarden - ja nee nee 

Tijdprogramma 
Verwar-
mingskring 2 

(nur wenn 
aktiviert) 

520 Voorkeuze - Ma-zo, ma-vr, za-zo ma, di, wo, do, vr.za, zo ma-zo 

521 ma-zo: 1. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 06:00 
522 ma-zo: 1. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

523 ma-zo: 2. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

524 ma-zo: 2. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

525 ma-zo: 3. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

526 ma-zo: 3. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

536 Standaardwaarden - ja nee nee 

Tijdprogramma 3 
VRP 

 

540 Voorkeuze - Ma-zo, ma-vr, za-zo ma, di, wo, do, vr.za, zo ma-zo 
541 ma-zo: 1. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 06:00 

542 ma-zo: 1. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

543 ma-zo: 2. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

544 ma-zo: 2. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

545 ma-zo: 3. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

546 ma-zo: 3. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
556 Standaardwaarden - ja nee nee 

Tijdprogramma 4 
Tapwater  

560 Voorkeuze - Ma-zo, ma-vr, za-zo ma, di, wo, do, vr.za, zo ma-zo 

561 ma-zo: 1. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 06:00 

562 ma-zo: 1. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

563 ma-zo: 2. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

564 ma-zo: 2. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 
565 ma-zo: 3. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

566 ma-zo: 3. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

576 Standaardwaarden - ja nee nee 

Ma-zo, ma-vr, za-zo ma, di, wo, do, vr.za, zo 

• Basisweergave “Aussentemperatur” 

• 1 x OK-toets indrukken 

• Info-toets langer dan 5sec. indrukken 

• Met de +/- draaiknop het menu “Inbedrijfstelling” of “Installateur” selecteren 

• met de +-draaiknop bijv. „menu drinkwater“ kiezen 

• 1 x OK-toets indrukken  

• met de +-draaiknop bijv. in het menu drinkwater „parameter nr. 1612 geredu-
ceerde 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 „Aussentemperatur“ 

Overzicht van de parameters voor 
ingebruikname 
De grijs gestreepte parameterregels 
zijn alleen zichtbaar in het niveau 
ingebruikname. 
De volledige parameterlijst is zichtbaar 
in het niveau vakman. 
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Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur 

  

Menukeuze 
Bedienings-

regel 
Keuzemogelijkheid 

Een-
heid 

Min. Max Fabrieksinstellingen 

Tijdprogramma 5  600 Voorkeuze - ma-zo 

601 ma-zo: 1. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 06:00 

602 ma-zo: 1. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

603 ma-zo: 2. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

604 ma-zo: 2. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

605 ma-zo: 3. fase Aan hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

606 ma-zo: 3. fase Uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

616 Standaardwaarden - ja nee nee 

Verwar-
mingskring 1 
vakantie 

641 Preselectie - Periode 1 Periode 8 Periode 1 

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

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

648 Bedrijfsniveau - Vorstbeveiliging Gereduceerd Vorstbeveiliging 

Verwar-
mingskring 2 
vakantie 
(alleen wanneer-
geactiveerd) 

651 Preselectie - Periode 1 Periode 8 Periode 1 

652 Begin dag/maand tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 

653 Einde dag/maand tt.MM 01.01 31.12 `--.-- 

658 Bedrijfsniveau - Vorstbeveiliging Gereduceerd Vorstbeveiliging 

Verwar-
mingskring P 
vakantie  
(alleen wanneer-
geactiveerd) 

661 Preselectie - Periode 1 Periode 8 Periode 1 

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

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

668 Bedrijfsniveau - Vorstbeveiliging Gereduceerd Vorstbeveiliging 

Verwar-
mingskring 1 
 

710 Gewenste wrde comfort °C Waarde uit regel. 712 35 20.0 

712 Gewenste wrde gereduceerd °C Waarde uit regel. 714 Waarde uit regel. 710 16.0 

714 Gewenste wrde vorst °C 4 Waarde uit regel. 712 10.0 

720 Steilheid stooklijn - 0.10 4.00 1.50 

721 Stooklijn verschuiving °C -4.5 4.5 0.0 

726 Stooklijn adaptie °C Uit Aan Uit 

730 Zomer/Winter verw grens °C ---/8 30 20 

732 24 h verwarmingsgrens °C ---/-10 10 -3 

740 Min gewenste aanvoertemp °C 8 Waarde uit regel.  741 8 

741 Max gewenste aanvoertemp °C Waarde uit regel. 740 95 80 

750 Ruimteinvloed % ---/0 100 20 

760 Ruimtetemp begrenzing °C ---/0.5 4 1 

770 Snel opstoken °C ---/0 20 2 

780 Geoptimaliseerd uit - Uit, Tot gew wrd gereduceerd, Tot gew wrd vorst Tot gew wrd geredu-
ceerd 

790 Inschakeloptimalisering max min 0 360 0 

791 Uitschakeloptimalisering max min 0 360 0 

800 Gew wrde toename Red start °C ---/30 10 --- 

801 Gew wrde toename Red einde °C -30 Waarde uit regel. 800 -15 

820 Max temp bev pompcircuit - Aan Uit Aan 

830 Mengklep verhoging °C 0 50 6 

834 Looptijd servomotor s 30 873 120 

850 Vloerfunctie - Uit, Functioneel verwarmen, Bezettings afh verwar-
men, Functioneel/bezet verwarm, Bezet/functioneel 

verwarm, Hand  

Uit 

851 Vloerfunctie gew wrde hand °C 0 95 25 

861 Overtemperatuur afname - Uit, Verwarmingsbedrijf,Altijd Uit 

870 Met opslagbuffertank - Nee, Ja   Nee 

872 Met voorregelaar/circ pomp - Nee,Ja   Nee 

900 Bedrijfskeuzeomschakeling - Beveiligingsbedrijf, Gereduceerd Beveiligingsbedrijf 

Verwar-
mingskring 2 
 
(alleen wanneer-
geactiveerd) 

1010 Gewenste wrde comfort °C Waarde uit regel. 1012 35 20.0 

1012 Gewenste wrde gereduceerd °C Waarde uit regel. 1014 Waarde uit regel. 1010 16.0 

1014 Gewenste wrde vorst °C 4 Waarde uit regel. 1012 10.0 

1020 Steilheid stooklijn - 0.10 4.00 1.50 

1021 Stooklijn verschuiving °C -4.5 4.5 0.0 

1026 Stooklijn adaptie °C Uit Aan Uit 

1030 Zomer/Winter verw grens °C ---/8 30 20 

1032 24 h verwarmingsgrens °C ---/-10 10 -3 

Ma-zo, ma-vr, za-zo ma, di, wo, do, vr.za, zo  
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Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur 

  

Menukeuze 
Bedienings-

regel 
Keuzemogelijkheid 

Een-
heid 

Min. Max Fabrieksinstellingen 

Verwar-
mingskring 2 
 
(alleen wanneer-
geactiveerd) 

1040 Min gewenste aanvoertemp °C 8 Waarde uit regel. 1041 8 

1041 Max gewenste aanvoertemp °C Waarde uit regel. 1040 95 80 

1050 Ruimteinvloed % ---/0 100 20 

1060 Ruimtetemp begrenzing °C ---/0.5 4 1 

1070 Snel opstoken °C ---/0 20 2 

1080 Geoptimaliseerd uit - Uit, Tot gew wrd gereduceerd, Tot gew wrd vorst 
Tot gew wrd geredu-

ceerd 

1090 Inschakeloptimalisering max min 0 360 0 

1091 Uitschakeloptimalisering max min 0 360 0 

1100 Gew wrde toename Red start °C ---/30 10 --- 

1101 Gew wrde toename Red einde °C -30 Waarde uit regel. 1100 -15 

1120 Max temp bev pompcircuit - Aan Uit Aan 

1130 Mengklep verhoging °C 0 50 6 

1134 Looptijd servomotor s 30 873 120 

1150 Vloerfunctie - Uit, Functioneel verwarmen, Bezettings afh verwar-
men, Functioneel/bezet verwarm, Bezet/functioneel 

verwarm, Hand  

Uit 

1151 Vloerfunctie gew wrde hand °C 0 95 25 

1161 Overtemperatuur afname - Uit, Verwarmingsbedrijf,Altijd  Uit 

1170 Met opslagbuffertank - Nee, Ja   Nee 

1172 Met voorregelaar/circ pomp - Nee,Ja   Nee 

1200 Bedrijfskeuzeomschakeling - Beveiligingsbedrijf, Gereduceerd Beveiligingsbedrijf 

Verwar-
mingskring 3/P 
 
(alleen wanneer-
geactiveerd) 

1300 Bedrijfsmodus - Beveiligingsbedrijf, Automatisch, Gereduceerd, Comfort Automatisch 

1310 Gewenste wrde comfort °C Waarde uit regel. 1312 35 20.0 

1312 Gewenste wrde gereduceerd °C Waarde uit regel. 1314 Waarde uit regel. 1310 16.0 

1314 Gewenste wrde vorst °C 4 Waarde uit regel. 1312 10.0 

1320 Steilheid stooklijn - 0.10 4.00 1.50 

1321 Stooklijn verschuiving °C -4.5 4.5 0.0 

1326 Stooklijn adaptie °C Uit Aan Uit 

1330 Zomer/Winter verw grens °C ---/8 30 20 

1332 24 h verwarmingsgrens °C ---/-10 10 -3 

1340 Min gewenste aanvoertemp °C 8 Waarde uit regel. 1341 8 

1341 Max gewenste aanvoertemp °C Waarde uit regel. 1340 95 80 

1350 Ruimteinvloed % ---/0 100 20 

1360 Ruimtetemp begrenzing °C ---/0.5 4 1 

1370 Snel opstoken °C ---/0 20 2 

1380 Geoptimaliseerd uit - Uit, Tot gew wrd gereduceerd, Tot gew wrd vorst Tot gew wrd geredu-
ceerd 

1390 Inschakeloptimalisering max min 0 360 0 

1391 Uitschakeloptimalisering max min 0 360 0 

1400 Gew wrde toename Red start °C ---/30 10 --- 

1401 Gew wrde toename Red einde °C -30 Waarde uit regel. 1400 -15 

1420 Max temp bev pompcircuit - Aan Uit Aan 

1450 Vloerfunctie - Uit, Functioneel verwarmen, Bezettings afh verwar-
men, Functioneel/bezet verwarm, Bezet/functioneel 

verwarm, Hand  

Uit 

1451 Vloerfunctie gew wrde hand °C 0 95 25 

1461 Overtemperatuur afname - Uit 

1470 Met opslagbuffertank - Nee, Ja   Nee 

1472 Met voorregelaar/circ pomp - Nee,Ja   Nee 

1500 Bedrijfskeuzeomschakeling - Beveiligingsbedrijf, Gereduceerd Beveiligingsbedrijf 

Tapwater 
 
(alleen wanneer-
geactiveerd) 

1610 Nom. gew wrde °C Waarde uit regel. 1612 65 55 

1612 Gewenste wrde gereduceerd °C 8 Waarde uit regel. 1610 40 

1620 Vrijgave - 24h/dag, Klokprogr's VG's, Tijdprogramma 4 Tapw Klokprogr's VG's 

1630 Laad prioriteit - Absoluut, Glijdend, Geen, Menggrp glijd, 
Pompcirc abs 

Menggrp glijd, Pomp-
circ abs 

1640 Legionella functie - Uit, Periodiek, Vaste weekdag Uit 

1641 Legionella functie periodiek dagen 1 7 3 

Uit, Verwarmingsbedrijf,Altijd  
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Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur 

  

Menukeuze 
Bedienings-

regel 
Keuzemogelijkheid 

Een-
heid 

Min. Max Fabrieksinstellingen 

1642 Legionella functie weekdag - 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 

Zaterdag, Zondag 
Maandag 

1644 Tijdstip Legio functie hh:mm ---/00:00 23:50 --- 

1645 Gew wrde Legio functie °C 55 95 65 

1646 Verblijfsduur Legio. functie min ---/10 360 10 

1647 Circ pomp Legio functie - Aan Uit Aan 

1660 Circ pomp vrijgave - 
Klokprogramma 3 / VG P, Tapw vrijgave 

Tijdprogramma 4 Tapw, Klokprogramma 5 
Tapw vrijgave 

1661 Circ pomp cyclus - Aan Uit Uit 

1663 Gew wrde circulatie °C 8 80 45 

H1/H2 Pomp 
(alleen wanneer 
geactiveerd) 

2010 H1 overtemperatuurafname - Nee Ja Ja 

2012 H1 met opslagbuffertank - Nee Ja Ja 

2014 H1 voorregelaar/circ pomp - Nee Ja Ja 

2035 H2 overtemperatuurafname - Nee Ja Ja 

2037 H2 met opslagbuffertank - Nee Ja Ja 

2039 H2 voorregelaar/circ pomp - Nee Ja Ja 

Voorregelaar/
circ pomp 
 
 
(alleen wanneer 
geactiveerd) 

2110 Min gewenste aanvoertemp °C 8 98 8 

2111 Max gewenste aanvoertemp °C 8 95 80 

2130 Mengklep verhoging °C 0 50 6 

2134 Looptijd servomotor sec 30 873 120 

2150 Voorregelaar/circ pomp  Voor opslagbuffertank, Na opslagbuffertank Na opslagbuffertank 

Zonne-energie 
 
(alleen wanneer 
geactiveerd) 

3810 Temp diff AAN °C Waarde uit regel. 3811 40 8 

3811 Temp diff UIT °C 0 Waarde uit regel. 3810 4 

3812 Min laadtemp tapwater °C 8 95 30 

3830 Collectorstartfunctie min 5 60 10 

3831 Min. Looptijd collectorpomp sec 5 120 30 

3834 Gradient collector startfunc min/°C 1 20 Uit 

3840 Vorstbev collector °C -20 5 - 

3850 Max temp bev collector °C 30 350 80 

3860 Verdamping warmtedrager °C 60 350 110 

3880 Antivries - Geen, Ethyleen glycool, Propyleen glycool,  
Ethyl en propyl glyc 

Geen 

3881 Antivries concentratie % 1 100 30 

3884 Pomp capaciteit l/h 10 1500 200 

Drinkwaterboiler 
 
(alleen wanneer 
geactiveerd) 

5020 Gew wrde aanvoertempverh °C 0 30 16 

5021 Omlaadverhoging °C 0 30 8 

5022 Soort lading - Met B3, Met B3/B31; Met B3 Legio B3/31   Met B3 

5050 Max laadtemperatuur °C 8 80 70 

5055 Herkoelingtemperatuur °C 8 80 70 

5056 Herkoeling ketel/VG - Aan Uit Uit 

5057 Herkoeling collector - Uit, Zomer, Altijd Altijd 

5060 Bedrijfssoort EL verwarm - Vervang, Zomer, Altijd Vervang 

5061 Vrijgave EL verwarming - 24H/dag, 
Tapw vrijgave, Tijdprogramma 4 Tapw 

Tapw vrijgave 

5062 Regeling EL verwarming - Externe thermostaat, Tapw opnemer Tapw opnemer 

5085 Overtemperatuur afname - Aan Uit Aan  

5090 Met opslagbuffertank - Ja Nee Nee 

5092 Met voorregelaar/circ pomp - Ja Nee Nee 

5093 Met zonne toepassing - Ja Nee Nee 

Tapw 
doorstroom-
verhitter 

5406 Min gew diff opslg/tap temp °C 0 20 4 

5544 Looptijd servomotor sec 7,5 480 60 

Drinkwater 
 
 
(alleen wanneer-
geactiveerd) 
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Menukeuze 
Bedienings-

regel 
Keuzemogelijkheid 

Een-
heid 

Min. Max Fabrieksinstellingen 

Configuratie 5710 Verw groep 1 - Uit Aan Aan 

5715 Verw groep 2 - Uit Aan Uit 

5730 Tapw opnemer B3 - Opnemer Thermostaat Opnemer 

5731 Tapw aandrijving Q3 - Geen, Laadpomp, Omschakelventiel Laadpomp 

5890 Relaisuitgang QX1 - Geen, Circ pomp Q4, EL verw tapw K6,  
 Collectorpomp Q5, H1 pomp Q15, Alarmuitgang K10,  

 2e pomptrap VG 1 Q21, 2e pomptrap VG 2 Q22,  
2e pomptrap VG P Q23, Verw circ pomp VG P Q20,  
H2 pomp Q18, Circ pomp Q14, Tijd program 5 K13, 

Tapw mengpomp Q35 

Geen 

5930 
5931 

Opnemeringang BX1 
Opnemeringang BX2 

- Geen, Tapwateropnemer B31, Collectoropnemer B6, 
 Tapw circ opnemer B39,Tapw laadopnemer B36,  

Aanv temp zonne energ B63, Ret temp zonne energie B64 

Geen 

5950 Functie ingang H1 - Bedr keuze oms VG's+Tapw, Bedr keuze omschak. VG's, 
Bedr keuze omschak. VG1, Bedr keuze omschak. VG2, 

Bedr keuze omschak. VG P, Storing/alarmmelding,  
Gew wrde min aanvoertemp, Overtemp afvoer,  
Dauwpuntbewaking, Aanvoertoename Hygro,  

Koelvraag, Warmtevraag 10V,  
Koelvraag 10V, Drukmeting 10V 

Bedr keuze oms 
VG's+Tapw 

5951 Contact type H1 - NC NO NO 

5952 Functiewaarde contact H1 °C 0 130 70 

5953 Spanningswaarde 1 H1 V 0 10 0 

5954 Functiewaarde 1 H1  -100 500 5 

5955 Spanningswaarde 2 H1 V 0 10 10 

5956 Functiewaarde 2 H1  -100 500 100 

6014 Functie menggroep 1 - Verw groep 1, Voorregelaar/circ pomp, Tapwater voorregelaar 
, Tapw doorstroomverhitter 

Verw groep 1 

6020 Functie uitbreidingsmoduul 1 - Geen, Multifunctioneel, Verw groep 2, Zonne tapwater 
Voorregelaar/circ pomp, Tapwater voorregelaar, 

Tapw doorstroomverhitter 

Geen 

6021 Functie uitbreidingsmoduul 2 - Geen, Multifunctioneel, Verw groep 2, Zonne tapwater 
Voorregelaar/circ pomp, Tapwater voorregelaar, 

Tapw doorstroomverhitter 

Geen 

6030 
6031 
6032 

Relaisuitgang QX21 
Relaisuitgang QX22 
Relaisuitgang QX23 

- Geen, Circ pomp Q4, EL verw tapw K6,  
 Collectorpomp Q5, H1 pomp Q15, Alarmuitgang K10,  

 2e pomptrap VG 1 Q21, 2e pomptrap VG 2 Q22,  
2e pomptrap VG P Q23, Verw circ pomp VG P Q20,  
H2 pomp Q18, Circ pomp Q14, Tijd program 5 K13, 

Tapw mengpomp Q35 

Geen 

6040 
6041 

Opnemeringang BX21 
Opnemeringang BX22 

- Geen, Tapwateropnemer B31, Collectoropnemer B6, 
 Tapw circ opnemer B39,Tapw laadopnemer B36,  

Aanv temp zonne energ B63, Ret temp zonne energie B64 

Geen 

6046 Functie ingang H2 - Bedr keuze oms VG's+Tapw, Bedr keuze omschak. VG's, 
Bedr keuze omschak. VG1, Bedr keuze omschak. VG2, 

Bedr keuze omschak. VG P, Storing/alarmmelding,  
Gew wrde min aanvoertemp, Overtemp afvoer,  
Dauwpuntbewaking, Aanvoertoename Hygro,  

Koelvraag, Warmtevraag 10V,  
Koelvraag 10V, Drukmeting 10V 

Bedr keuze oms 
VG's+Tapw 

6047 Contact type H2 - NC NO NO 

6048 Functiewaarde contact H2 °C 0 130 70 

6049 Spanningswaarde 1 H2 V 0 10 0 

6050 Functiewaarde 1 H2  -100 500 100 

6051 Spanningswaarde 2 H2 V 0 10 10 

6052 Functiewaarde 2 H2  -100 500 5 

6097 Opnemertype collector - NTC, Pt 1000 NTC 

6098 Correctie collectoropnemer °C -20 20 0 

6100 Correctie buitentemp opn °C -3 3 0.0 

6110 Gebouwtijdconstante h  0 50 5 

6120 Vorstbev installatie - Uit Aan Aan 

6128 Warmtevraag onder bui temp. °C -50 50 - 

6129 Warmtevraag boven bui temp °C -50 50 - 

6200 Opnemer opslaan - Ja Nee Nee 

6205 Reset naar standaard param - Ja Nee Nee 

6212 Controlle nr warmtebron 1 - 0 199999 - 

6215 Controlle nr opslagtank - 0 199999 - 

6217 Controle nr verw groepen - 0 199999 - 

6220 Software versieLOGON B - 0 99.9 - 

Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur 
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Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur 

  

Menukeuze 
Bedienings-

regel 
Keuzemogelijkheid 

Een-
heid 

Min. Max Fabrieksinstellingen 

LPB  6600 Apparaatadres - 0 16 2 

6601 Segmentadres - 0 14 0 

6604 Functie busvoeding - Uit Automatisch Automatisch 

6605 Status busvoeding - Uit Aan Aan 

6610 Weergave systeemmeldingen - Nee  Ja Ja 

6620 Werkgebied omschakelingen - Segment Systeem Segment 

6621 Zomeromschakeling - Lokaal Centraal Lokaal 

6623 Bedrijfskeuzeomschakeling - Lokaal Centraal Centraal 

6625 Tapwatertoewijzing - Lokale verwarmingsgroep, Alle VG's in het segment, 
 Alle VG's in het systeem, 

Alle VG's in het systeem 

6640 Klokbedrijf - Autonoom, Slaaf zon afstandverstelling, 
Slaaf met afstandverstelling, Master   

Autonoom 

6650 Buitentemp leverancier - 0 239 0 

Fout   6710 Reset alarmrelais - Ja Nee Nee 

6740 Aanv temp 1 alarm min ---/10 240 --- 

6741 Aanv temp 2 alarm min ---/10 240 --- 

6745 Alarm tapwaterlading h 1 48 --- 

6800 Historie 1  

 

 -
             

    

 

 

        0           

 

 

        255           

 

alleen aanduiding 

: 
 

Datum 
Tijd 

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 

7044 Onderhoud Interval Maan-
den 

---/1 240 --- 

7045 Tijd sinds onderhoud Maan-
den 

0 240 0 

7140 Handbedrijf - Aan Uit Uit 

7150 Simulatie buitentemp °C -50.0 50.0 --- 

7170 Telefoon servicedienst - vrij te kiezen   - 

Aan/uitgangstest 7700 Relaistest - Geen test, Alles uit 
Tapwaterpomp Q3,   Verw grp pomp Q2 
Verw klep open Y1,   Verw klep open Y2 

Relaisuitgang QX1 
Relaisuitgang QX21 moduul1, QX22 moduul1, QX23 moduul1 
Relaisuitgang QX21 moduul2, QX22 moduul2, QX23 moduul2 

Geen test 

7730 Buitentemperatuur B9 °C -50.0 50.0 - 

7732 Aanvoertemperatuur B1 °C 0.0 140.0 - 

7750 Tapwatertemperatuur B3 °C 0.0 140.0 - 

7820 Opnemertemperatuur BX1 °C -28.0 350 - 

7821 Opnemertemperatuur BX2 °C -28.0 350 - 

7830 Opnemertemp BX21 module 1 °C -28.0 350 - 

7831 Opnemertemp BX22 module 1 °C -28.0 350 - 

7832 Opnemertemp BX21 module 2 °C -28.0 350 - 

7833 Opnemertemp BX22 module 2   -28.0 350 - 

7840 Spanningssignaal H1 V 0.0 10.0 - 

7841 Contacttoestand H1 - Open Gesloten - 

7845 Spanningssignaal H2 V 0 10 - 

7846 Contacttoestand H2 - 0 1 - 

Status 8000 Status verwarmingsgroep 1  
 
 

-    

 
 

Verschillende statusmeldingen 
8001 Status verwarmingsgroep 2 

8002 Status verwarmingsgroep P 

8003 Status tapwater 

8007 Status zonne-energie 
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Parameterinstellingen verwarmingsinstallateur 

  

Menukeuze 
Bedienings-

regel 
Keuzemogelijkheid Eenheid Min. Max Fabrieksinstellingen 

Diagnose 

opwekker 

8510 Collectortemperatuur 1 °C -28.0 350 - 

8511 Max collectortemperatuur 1 °C -28.0 350 -28 

8512 Min collectortemperatuur 1 °C -28.0 350 350 

8513 dT collector 1/tapwater °C -28.0 350 - 

8519 Aanv. temp. zonne energie °C -28 350 - 

8520 Retour temp. zonne energie °C -28 350 - 

8526 24-uur zonne energie verm. kWh 0 999  

8527 Totale zonne energie verm. kWh 0 9 999 999 - 

8530 Bedr uren zonne-energie h  00:00 15:00 00:00 

8531 Bedr H oververh collector h  00:00 15:00 00:00 

Diagnose 
verbruiker 

8700 Buitentemperatuur °C -50.0 50.0 - 
8703 Gedempte buitentemperatuur °C -50.0 50.0 - 

8704 Gemengde buitentemperatuur °C -50.0 50.0 - 

8721 Ruimtetemperatuur °C 0 50 - 

8730 Verw grp pomp Q2 - Aan Uit - 

8731 Verw klep open Y1 - Aan Uit - 

8732 Verw klep dicht Y2 - Aan Uit - 

8740  Ruimtetemperatuur 1 °C 0 50 - 

Gew wrde ruimte 1 °C 4 35 - 

8743  Aanvoertemperatuur 1 °C 0 140 - 

Gew wrde aanvoertemp 1 °C 0 140 - 

8760 Verw grp pomp 2 Q6 - Aan Uit - 

8761 Verw klep open Y5 - Aan Uit - 

8762 Verwarmingsklep 2 dicht Y6 - Aan Uit - 

8770  Ruimtetemperatuur 2 °C 0 50 - 

Gew wrde ruimte 2 °C 4 35 - 

8773  Aanvoertemperatuur 2 °C 0 140 - 

Gew wrde aanvoertemp 2 °C 0 140 - 

8800  Ruimtetemperatuur P °C 0 50 - 

Gew wrde P ruimte °C 4 35 - 

8803 Gew wrde aanvoertemp P °C 0 140 - 

8820 Tapwaterpomp Q3 - Aan Uit - 

8830  Tapw temperatuur 1 °C 0 140 - 

Gew wrde tapw temp °C 8 80 - 

8832 Tapw temperatuur 2 °C 0 140 - 

8835 Tapw circ temperatuur °C 0 140 - 

8836 Tapw circ temperatuur °C 0 140 - 

8850 Tapw voorreg temperatuur °C 0 140 - 

8851 Gew wrde tapw voorreg °C 0 140 - 

Tapw temp doorstroomverhit °C 0 140 - 

Gew wrde tapw temp doorstr °C 0 140 - 

8930    Voorregelaar temperatuur °C 0 140 - 

Gew wrde voorregelaar °C 0 140 - 

8950    Gezamelijke aanvoertemp °C 0 140 - 

Gew wrde gezam aanvoer °C 0 140 - 

9000 Gew wrde aanvoertemp H1 °C 8 120 - 

9001 Gew wrde aanvoertemp H2 °C 8 120 - 

9005 Waterdruk H1 bar 0 10 - 

9006 Waterdruk H2 bar 0 10 - 

9031 Relaisuitgang QX1 - Aan Uit - 

9050 Relaisuitgang QX21 Moduul 1 - Aan Uit - 
9051 Relaisuitgang QX22 Moduul 1 - Aan Uit - 

9052 Relaisuitgang QX23 Moduul 1 - Aan Uit - 

9053 Relaisuitgang QX21 Moduul 2 - Aan Uit - 

9054 Relaisuitgang QX22 Moduul 2 - Aan Uit - 

9055 Relaisuitgang QX23 Moduul 2 - Aan Uit - 

8852  



 

17 

Infoweergave 
Handmatige bediening 
Functie schoorsteenveger 

  

Informatie weergeven 
Met de informatietoets kan 
verschillende informatie opgeroepen 
worden. 

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Raumtemperatur

Mogelijke informatiewaarden 
Afhankelijk van het toesteltype, de 
toestelconfiguratie en de 
bedrijfstoestand zijn enkele regels met 
informatie niet weergegeven. 

• Foutmelding 

• Onderhoudsmelding 

• Speciale bedrijfsmodus 

• Ruimtetemperatuur 

• Min. Ruimtetemperatuur 

• Max. Ruimtetemperatuur 

• Buitentemperatuur 

• Min. buitentemperatuur 

• Max. buitentemperatuur 

• Tapwater temperatuur 1/2 

• Collectortemperatuur 

• Status zonne-energie 

• Status tapwater 

• Status verwarmingskring 1 /2 

• Status verwarmingskring P 

• Tijd / datum 

• Telefoon servicedienst 

Handmatige bediening 
Als handmatige bediening is ingescha-
keld, worden de relaisuitgangen 
niet meer geschakeld volgens de 
regeltoestand, maar afhankelijk van 
hun functie in een vooraf bepaalde 
handmatige toestand gezet. 

Functie schoorsteenveger 
Deze toets heeft geen functie  

Ruimtetemperatuur 
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Foutmelding / Onderhoud 

Foutmelding / onderhoud 
Soms verschijnt in de basisweergave 
één van de volgende symbolen. 

 Foutmeldingen 
Verschijnt dit symbool, is er een fout 
in de installatie aanwezig. Druk op de 
infotoets en lees de volgende 
informatie. 

Text3 Text4
30:Vorlauffühler 1

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Fehler

 Onderhoud of speciale werking 
Verschijnt dit symbool, is er een on-
derhoudsmelding of is er een speciale 
werking. Druk op de infotoets en lees 
de volgende informatin. 

Text3 Text4
3:Wartungsintervall

0 4 8 12 16 20 24

AUTO

Wartung

Onder-
houdscode 

Onderhoudsbeschrijving 

5 Waterdruk te laag 

10 Batterij buitentempopn 

Aanduidingslijsten 
 
Foutcode 

Onderhoudscode 

Fout- Foutbeschrijving 

0 Geen fout 

10 Buitentemp opnemer 

30 Aanvoeropnemer 1 

32 Aanvoeropnemer 2 

50 Tapw opnemer 1 

52 Tapw opnemer 2 

57 Tapw circ opnemer 

60 Ruimteopnemer 1 

65 Ruimteopnemer 2 

68 Ruimteopnemer 3 

73 Collectoropnemer 1 

81 LPB kortsluiting/comm 

82 LPB adresfout 

83 BSB kortsluiting 

84 BSB adresfout 

85 BSB Radio communicatie 

98 Uitbreidingsmoduul 1 

99 Uitbreidingsmoduul 2 

100 2 klokmasters 

102 Gangres klok ontbreekt 

105 Onderhoudsmelding 

117 Waterdruk te hoog 

118 Waterdruk te laag 

121 Av temp VG 1 

122 Av temp VG 2 

126 Tapw. laad temp 

127 Legionellatemperatuur 

Fout-
code 

Foutbeschrijving 

146 Configuratiefout 

171 Alarm contact 1 actief (H1) 

172 Alarm contact 1 actief (H2) 

176 Waterdruk 2 te hoog 

177 Waterdruk 2 te laag 

178 Temp bewaking VG 1 

179 Temp bewaking VG 2 

207 Fout koel circuit 

217 Opnemerfout 

218 Drukbewaking 

241 Opbrengst aanv opn 

242 Opbrengst retouropn 

324 BX gelijke opnemer 

327 E-mod gelijke opn 

330 BX1 geen functie 

331 BX2 geen functie 

339 Collectorpomp Q5 naw 

341 Collector opn B6 naw 

343 Zonne intergratie naw 

Fout 
30: Aanvoeropnemer 1 

Onderhoud 
5: Waterdruk te laag 
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Gedetailleerde instellingen 
 
 
Menu: Tijd en datum 
Menu: Bedieningseenheid 

  

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 
omschakelen 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 Start zomertijd 

6 Einde zomertijd 

Fabrieksinstelling 

 

 

 

25.03. 

25.10. 

Bediening en display 
 
Taal 
Voor het display kan Duits, Engels, 
Italiaans, Frans of Nederlands gekozen 
worden. Daarnaast zijn nog 5 andere 
talen ter beschikking.  

Regelnr. Bedieningsregel 

20 Taal 

22 Info 

26 Bedienblokkade 

27 Programmablokkade 

Fabrieksinstelling 

Duits 

Tijdelijk 

Uit 

Uit 

28 Directe verstelling Opslag met bevestiging 

Info 
Tijdelijk: Informatieweergave gaat na 
8 min. opnieuw naar basisweergave. 
Permanent: Informatieweergave blijft 
permanent weergegeven na oproep 
met de informatietoets. 
 
Bedienblokkade 
Wanneer blokkeren bediening 
ingeschakeld is, kunnen de volgende 
bedieningselementen niet meer 
veranderd worden: verwarmingskring-
modus, drinkwatermodus, ruimtecom-
fortmodus (draaiknop), presentietoets. 

Programmablokkade 
Bij ingeschakelde programmeringsblok-
kering kunnen de parameterwaarden 
worden aangegeven maar niet meer 
gewijzigd worden. 

• Tijdelijke opheffing van de program-
mering: De geblokkeerde program-
mering kan binnen het programmeer-
niveau tijdelijk worden overbrugd. 
Daarvoor moeten de OK en ESC-
toetsen tegelijkertijd gedurende ten-
minste 3 seconden worden ingedrukt. 
Dit tijdelijk opheffen van de program-
meringsblokkering geldt tot aan het 
verlaten van de programmering. 

• Blijvende opheffing van de program-
mering: eerst de tijdelijke opheffing 
uitvoeren, daarna in de instellingsre-
gel 27 “blokkering programmering”de 
programmablokkering opheffen. 

Directe verstelling 

• Opslaan met bevestiging: gewijzigde 
waarden worden alleen door het in-
drukken van de „OK“-toets in de rege-
laar opgeslagen. 

• Opslaan automatisch: gewijzigde 
waarden worden zonder indrukken 
van de „OK“-toets in de regelaar op-
geslagen. 
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Menu: bedieningseenheid 

  

Toewijzing verwarmingskring Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

44 Bediening verw groep 2 
   Samen met verw groep 1 
   Onafhankelijk 

Samen met verw groep 1 

46 Bediening verw groep P 
   Samen met verw groep 1 
   Onafhankelijk 

Samen met verw groep 1 

Bediening verw groep 2 
Afhankelijk van bedieningsregel 40 kan 
de werking van de bedieningselemen-
ten (bedrijfsmodustoets of draaiknop) 
voor ruimtetoestel 1 op het bedie-
ningspaneel of in het servicetoestel 
voor verwarmingskring 2 bepaald wor-
den. 
 
Samen met verw groep 1 
De bediening gebeurt gemeenschappe-
lijk voor verwarmingskring 1 en 2. 
 
Onafhankelijk 
De werking van de bedieningselemen-
ten wordt opgevraagd in het display 
zodra de bedrijfsmodustoets of de dra-
aiknop gebruikt worden. 

Bediening verw groep P 
Afhankelijk van bedieningsregel 40 kan 
de werking van de bedieningselemen-
ten (bedrijfsmodustoets of draaiknop) 
voor ruimtetoestel 1 op het bedie-
ningspaneel of in het servicetoestel 
voor verwarmingskring P bepaald wor-
den. 
 
Samen met verw groep 1 
De bediening gebeurt gemeenschappe-
lijk voor verwarmingskring 1 en 2. 
 
Onafhankelijk 
De bedrijfsmodus en de nominale com-
forttemperatuur moeten in de program-
mering veranderd worden. 

Apparaatgegevens Regelnr. Bedieningsregel 

70 Software versie 

De informatie geeft de actuele versie 
van het bedieningsonderdeel resp. 
van het ruimteapparaat weer. 
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Menu: Tijdprogramma’s 
Menu: Vakantie 

  

Voor de verwarmingskringen en de 
drinkwaterbereiding staan verschillende 
schakelprogramma’s ter beschikking. 
De bedrijfsmodus “automatisch” is 
ingeschakeld en stuurt de omschake-
ling van temperatuurniveaus (en de 
daarmee verbonden nominale waar-
den) volgens de ingestelde schakeltij-
den.  
De parameters voor een Verwar-
mingsgroep 2 (VG2) kunnen alleen 
ingesteld worden als er een uitbrei-
dingsmodule AVS (LOGON BMM) 
voorhanden is.  

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

Schakelpunten 

Standaardprogramma 

Regelnr. Bedieningsregel 
 

VG1 VG2 3/VGP 4/TAPW 5 

500 520 540 560 600 Voorselectie 
   ma  -  zo 
   ma  -  vrij 
   za  -  zo 
   ma . . . Zo 

ma  -  zo 

501 521 541 561 601 1. fase Aan 6 : 00 

502 522 542 562 602 1. fase Uit 22 : 00 

503 523 543 563 603 2. fase Aan - - : - - 

504 524 544 564 604 2. fase Uit - - : - - 

505 525 545 565 605 3. fase Aan - - : - - 

506 526 546 566 606 3. fase Uit - - : - - 

Fabrieksinstelling 

Regelnr. Bedieningsregel 

516, 536, 556, 576, 616 Standaardwaarden 

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  

VG1 VGP 

642 662 Begin 

643 663 Einde 

648 668 Betriebsniveau 
   Frostschutz 
   Reduziert 

Fabrieksinstelling 

- - : - - 

- - : - - 

Frostschutz 

VG2 

652 

653 

658 

641 651 661 Preselectie 1 

Met het vakantieprogramma kunnen de 
verwarmingskringen op een bepaalde 
(kalender)datum naar een te kiezen 
bedrijfsniveau overgeschakeld worden. 
Voor elke verwarmingskring staan 8 
vakantieperiodes ter beschikking. 

• Het vakantieprogramma kan alleen in 
de automatische bedrijfsmodus ge-
bruikt worden. 

De parameters voor een Verwar-
mingsgroep 2 (VG2) kunnen alleen in-
gesteld worden als er een uitbreidings-
module AVS (LOGON BMM) voorhanden 
is.  
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Menu: Verwarmingskringen 

  

Voor de verwarmingskringen staan 
verschillende functies ter beschikking, 
die telkens voor elke verwarmingskring 
individueel instelbaar zijn. In het menu 
configuratie kunnen VG1 (2e meng-
kring) en/of VGP (glijdende pompring) 
worden geactiveerd. 

Regelnr. Bedieningsregel 

1300 Bedrijfsmodus 
   Beveiligingsbedrijf 
   Automatisch 
   Gereduceerd 
   Comfort 

Fabrieksinstelling 

Automatisch 

Bedrijfsmodus 
De bedrijfsmodus van de verwarmings-
kringen 1 en 2 worden direct d.m.v. de 
bedrijfsmodustoets bediend, terwijl on-
dertussen de bedrijfsmodus voor de 
verwarmingskring P in de programme-
ring (bedieningsregel P 1300) wordt 
ingesteld. 
 

Met de instelling kan tussen de afzon-
derlijke bedrijfsmodi worden afgewis-
seld. De functionaliteit komt overeen 
met de bedrijfsmoduskeuze via de be-
drijfsmodustoets. Zie daarvoor hoofd-
stuk “Bediening”. 

Nominale waarden ruimte 
 
Kamertemperatuur 
De kamertemperatuur kan op verschil-
lende nominale waarden ingesteld wor-
den. Afhankelijk van de gekozen be-
drijfsmodus worden deze nominale 
waarden actief en regelen ze de ver-
schillende temperatuurniveaus in de 
kamers. 
 
Het bereik van een instelbare nominale 
waardes wordt bepaald door de onder-
linge onafhankelijkheid, zoals weerge-
geven in de grafiek hiernaast. 
 
Vorstbescherming 
D.m.v. de veiligheidsfunctie wordt auto-
matisch verhinderd dat de kamertem-
peratuur te laag wordt. Daarbij wordt 
geregeld via de nominale waarde ka-
mertemperatuur vorstbescherming. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

VG1 VG2 VGP    

710 1010 1310 Gewenste wrde comfort 20°C 

712 1012 1312 Gewenste wrde gereduceerd 16°C 

714 1014 1314 Gewenste wrde vorst 10°C 

TRKmax Nominale waarde comfort maximum 
TRK  Nominale waarde comfort 
TRR  Nominale waarde reducering 
TRF  Nominale waarde vorstbescherming 

Verwarmingskarakteristiek 
Door middel van de verwarmingskarak-
teristiek wordt de nominale vertrektem-
peratuur bereikt; deze wordt gebruikt 
voor het instellen op een overeenkom-
stige vertrektemperatuur afhankelijk 
van de heersende weersomstandighe-
den. 
De verwarmingskarakteristiek kan met 
verschillende instellingen aangepast 
worden, zodat het verwarmingsvermo-
gen en de kamertemperatuur volgens 
de individuele behoeften geregeld wor-
den. 

Regelnr. Bedieningsregel 

VG1 VG2 VGP  

720 1020 1320 Steilheid stooklijn 

721 1021 1321 Stooklijn verschuiving 

726 1026 1326 Stooklijn adaptie 

Fabrieksinstelling 

 

1,5 

0 

Uit 

De parameters voor een Verwar-
mingsgroep 2 (VG2) kunnen alleen 
ingesteld worden als er een uitbrei-
dingsmodule AVS (LOGON BMM) 
voorhanden is. De Verwarmingsgroep 
P (VGP) moet eerst in het menu confi-
guratie geactiveerd te worden.  
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Menu: Verwarmingskringen 

  

Steilheid stooklijn 
Met de steilheid verandert de vertrek-
temperatuur sterker naarmate de bui-
tentemperatuur kouder is. D.w.z. wan-
neer de kamertemperatuur bij een kou-
de buitentemperatuur afwijkt en niet bij 
een warme, dan moet de steilheid ge-
corrigeerd worden. 
Instelling verhogen: 
Om de vertrektemperatuur te verhogen, 
vooral bij koude buitentemperaturen. 
Instelling verlagen: 
Om de vertrektemperatuur te verlagen, 
vooral bij koude buitentemperaturen. 
 
Stooklijn verschuiving 
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 
 
Stooklijn adaptie 
Met de aanpassing wordt de warmteka-
rakteristiek van de regelaar automa-
tisch aan de heersende situaties aan-
gepast. 
Een correctie van de steilheid en paral-
lelle verschuiving is zo overbodig. Hij 
kan slechts in- of uitgeschakeld wor-
den. 
 
Om de functie te garanderen, moet het 
volgend in acht genomen worden: 

• Een ruimtesensor moet aangesloten 
zijn. 

• De instelling “ruimte-invloed” moet 
tussen 1 en 99 ingesteld zijn. 

• In de referentieruimte (montageplaats 
ruimtesensor) dienen geen geregelde 
radiatorkleppen aanwezig zijn. 
(Eventueel aanwezige radiatorklep-
pen moeten op het maximum worden 
geopend) 
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Menu: Verwarmingskringen 

  

Regelnr. Bedieningsregel 

VG1 VG2 VGP 

730 1030 1330 Zomer/Winter verw grens 20°C 

732 1032 1332 24 h verwarmingsgrens -3°K 

Fabrieksinstelling ECO-functies 

 
Zomer-/winterverwarmingsgrens 
De zomer-/wintergrens schakelt de 
verwarming al naar gelang tempera-
tuurverhouding gedurende de loop van 
het jaar in of uit. Deze omschakeling 
vindt gedurende automatisch functione-
ren zelfstandig plaats en maakt daar-
door overbodig dat de verwarming door 
de gebruiker aan of uitgeschakeld 
wordt. Door het veranderen van de 
ingevoerde waarde worden de over-
eenkomstige jaarfasen korter of langer. 
Verhogen: 
Omschakeling vroeger op winterfunctie 
Omschakeling later op zomerfunctie. 
Verlagen: 
Omschakeling later op winterfunctie 
Omschakeling vroeger op zomerfunc-
tie. 
 

• De functie werkt niet in de modus 
„Voortdurende comforttemperatuur“ 

 
• In de aanduiding verschijnt “ECO” 

• Om rekening te houden met de ge-
bouwdynamiek wordt de buitentem-
peratuur verlaagd. 

SWHG Zomer/Winter verw grens 
TAged Verlaagde buitentemperatuur 
T  Temperatuur 
t  Dagen 

24 h verwarmingsgrens 
De dagverwarmingsgrens schakelt de 
verwarming al naar gelang de buiten-
temperatuur in de loop van de dag aan 
of uit. 
Deze functie dient hoofdzakelijk in de 
overgangsfasen lente en herfst korte 
tijd op de temperatuurvariaties te 
reageren. 
 
Door wijzigen van de ingevoerde waar-
de worden de overeenkomstige verwar-
mingsfasen korter of langer. 
Verhogen: 
Omschakeling vroeger op verwar-
mingsfunctie 
Omschakeling later op ECO. 
Verlagen: 
Omschakeling later op verwarmings-
functie 
Omschakeling vroeger op ECO. 

• De functie werkt niet in de modus 
„Voortdurende comforttemperatuur“  
„Dauernd Komforttemperatur“  

• In de aanduiding verschijnt “ECO” 

• Om rekening te houden met de ge-
bouwdynamiek wordt de buitentempe-
ratuur verlaagd 

Instelregel z.B. 

Nominale waarde comfort (TRw) 22°C 

Dagwarmtegrens (THG) -3°C 

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

Schakelverschil (fix) -1°C 

Omschakeltemperatuur Verwarming AAN = 18°C 

Voorbeeld: 
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Menu: Verwarmingskringen 

  

Begrenzing van de vertrektempera-
turen 
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 con-
stant, ook bij een stijgende of dalende 
vraag naar warmte op de max. resp. 
min. waarde. 

Regelnr. 

VG1 VG2 VGP 

740 1040 1340 Min gewenste aanvoertemp 

741 1041 1341 Max gewenste aanvoertemp 

Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

8°C 

80°C 

TVw  Actuele nominale vertrekwaarde 
TVmax Max gewenste aanvoertemp 
TVmin Min gewenste aanvoertemp 

Ruimteinvloed 
 
Soorten sturing 
Zodra een kamertemperatuursensor 
wordt gebruikt, kan uit 3 verschillende 
soorten sturing worden gekozen. 
 
 
 
 
 
 
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. 

Regelnr. Bedieningsregel 

VG1 VG2 VGP 

750 1050 1350 Ruimteinvloed 20% 

Fabrieksinstelling 

Instelling Soort Sturing 

-  -  - % Zuivere weerssturing* 

1…99 % Weerssturing met ruimte-invloed* 

100 % Zuivere ruimtesturing 

Zuivere ruimtesturing 
De vertrektemperatuur wordt geregeld 
afhankelijk van de nominale kamertem-
peratuurwaarde, en het actuele verloop 
ervan. Een beetje stijgen van de ka-
mertemperatuur zorgt bijv. Voor een 
directe reductie van de vertrektempera-
tuur. 
 
Om de functie te activeren, moet het 
volgende in acht worden genomen:  

• Een geplande ruimtesensor moet aan-
gesloten zijn. 

• De instelling “ruimte-invloed” moet op 
100% ingesteld zijn. 

• In de referentieruimte (montageplaats 
ruimtesensor) moeten geen geregelde 
radiatorkleppen aanwezig zijn. 
(Eventueel aanwezige radiatorkleppen 
moeten op het maximum worden geo-
pend). 

Weerssturing met ruimte-invloed 
De afwijking van de kamertemperatuur 
t.o.v. de nominale waarde wordt geregi-
streerd en er wordt met de tempera-
tuurregeling rekening mee gehouden. 
Zo kan rekening worden gehouden met 
andere warmte en wordt een constan-
tere kamertemperatuur mogelijk. De 
invloed van de afwijking wordt procen-
tueel ingesteld. Hoe beter de referentie-
ruimte is (onvervalste kamertempera-
tuur, correcte montageplaats enz.) des 
te hoger kan de waarde worden inge-
steld. 
 
Voorbeeld: 
Ca. 60 %: goede referentieruimte 
Ca. 20 %: ongunstige referentieruimte 
Om de functie te activeren, moet het 
volgende in acht worden genomen: 

• Een geplande ruimtesensor moet 
aangesloten zijn. 

• De instelling “ruimte-invloed” moet 
tussen 1 en 99% ingesteld zijn. 

• In de referentieruimte (montageplaats 
ruimtesensor) moeten geen geregel-
de radiatorkleppen aanwezig zijn. 
(Eventueel aanwezige radiatorklep-
pen moeten op het maximum worden 
geopend). 
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Menu: Verwarmingskringen 

  

Ruimtetemp begrenzing 
Bij verwarmingskringen met pompen 
moet een schakelverschil voor de 
temperatuurregeling ingesteld worden. 
Voor deze functie moet een kamertem-
peratuursensor gebruikt worden. 
 
De ruimtetemp begrenzing werkt 
niet bij zuivere weerssturing. 

Regelnr. Bedieningsregel 

VG1 VG2 VGP 

760 1060 1360 Ruimtetemp begrenzing 1°C 

Fabrieksinstelling 

TRx  Ruimtetemperatuur 
TRw  Gew wrde Ruimtetemp 
SDR  Raumschaltdifferenz 
P  Pomp 
T  Tijd 

Snel opstoken 
De snelle verwarming zorgt ervoor, dat 
bij een wijziging van de nominale 
reduceerwaarde naar nominale 
comfortwaarde de nieuwe nominale 
waarde sneller wordt bereikt en deze 
daardoor de verwarmingsduur verkort. 
Gedurende de snelle verwarming wordt 
de nominale kamertemperatuurwaarde 
met de hier ingestelde waarde ver-
hoogd. Verhogen van de instelling leidt 
tot een snellere verwarmingstijd, 
verlagen tot een langere. 

• De snelle verwarming is met of zonder 
ruimtesensor mogelijk. 

Regelnr. Bedieningsregel 

VG1 VG2 VGP 

770 1070 1370 Snel opstoken 2°C 

Fabrieksinstelling 

TRw  Ruimtetemperatuur 
TRx  Gew wrde Ruimtetemp 
DTRSA Nominale kamertemperatuur- revisie 

Geoptimaliseerd uit 
Gedurende de snelle daling wordt de 
verwarmingspomp uitgeschakeld en bij 
mengkringen ook de mengklep 
gesloten. 

• Functie met ruimtesensor: Met ruimte-
sensor schakelt de functie de verwar-
ming uit, tot de kamertemperatuur tot 
op de nominale reduceerwaarde resp. 
vorstniveau is afgekoeld. Is de kamer-
temperatuur tot op het reduceerniveau 
resp. Vorstniveau gedaald, dan wordt 
de verwarmingspomp ingeschakeld 
en de mengklep vrijgegeven. 

• Functie zonder ruimtesensor: De snel-
le daling schakelt de verwarming af-
hankelijk van de buitentemperatuur en 
de tijdconstante van het gebouw ge-
durende een bepaalde tijd uit.  

• De snelle verlaging is met of zonder 
ruimtesensor mogelijk. 

Regelnr. Fabrieksinstelling 

VG1 VG2 VGP 

780 1080 1380 Geoptimaliseerd uit 
   Uit 
   Tot gew wrd gereduceerd 
   Tot gew wrd vorst 

Tot gew wrd  
gereduceerd 

Bedieningsregel 

Voorbeeld 
Duur van de snelverlaging van de nominale comfortwaarde – nominale 
reduceerwaarde = 2°C (bijv. nominale comfortwaarde = 20°C en nominale 
reduceerwaarde = 18°C) 

Buitentemperatuur 
gemengd 

Tijdconstante van gebouw Parameterregel 6110 

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 

ab 0 °C Vorstbeveiliging 

  Duur van de snelle daling in uren 

Is het temperatuurverschil tussen comfortinstelwaarde – reduceerinstelwaarde 
bijv. 4°C dan verdubbelen de in de tabel aangegeven standaardwaarden. 
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Menu: Verwarmingskringen 

 
 

Regelnr. Bedieningsregel 

VG1 VG2 VGP 

790 1090 1390 Inschakeloptimalisering max 0 

791 1091 1391 Uitschakeloptimalisering max 0 

Fabrieksinstel-
ling 

In-/uitschakeltijd-optimalisatie 
 
Inschakeloptimalisering max 
Het omschakelen van de 
temperatuurniveaus wordt zo 
geoptimaliseerd, dat de nominale 
comfortwaarde bij de schakeltijden 
wordt bereikt. 
 
Uitschakeloptimalisatie max 
Het omschakelen van de 
temperatuurniveaus wordt zo 
geoptimaliseerd, dat de nominale 
comfortwaarde -1/4 °C bij de 
schakeltijden wordt bereikt. 

• De in- en uitschakeloptimalisatie is 
met of zonder ruimtesensor mogelijk. 

Xaan Inschakeltijd vervroegd 
Xuit  Uitschakeltijd vervroegd 
ZSP  Tijdschakelprogramma 

Verhoging nominale reduceerwaarde 
De functie dient vooral bij verwarmings-
installaties die niet beschikken over 
grote vermogensreserves (bijv. lage 
energiehuizen). Daar zou de verwar-
mingstijd bij lage buitentemperaturen 
ongewenst lang duren. 
Met de verhoging van de nominale re-
duceerwaarde, wordt een te sterk af-
koelen van de ruimtes tegengegaan om 
zo de verwarmingstijd bij het overgaan 
naar nominale comfortwaarde te ver-
korten. 

Regelnr. Bedieningsregel 

VG1 VG2 VGP 

800 1100 1400 Gew wrde toename Red start  - - : - - 

801 1101 1401 Gew wrde toename Red einde - 15°C 

Fabrieksinstelling 

TRwA1 Gew wrde toename Red start 
TRwA2 Gew wrde toename Red einde 
TRK  Nominale comfortwaarde 
TRR  Nominale gereduceerde kamertemperatuur 
TAgem Gemischte Aussentemperatur 

Max temp bev pompcircuit 
Bij verwarmingsinstallaties met pomp-
circulaties kan de vertrektemperatuur 
van de verwarmingskring door hogere 
eisen van andere warmteafnemers 
(mengverwarmingskring, drinkwater-
last, ext. warmtebehoefte) of van een 
geparametreerde minimale keteltempe-
ratuur hoger zijn dan de volgens de 
verwarmingskarakteristiek vereiste ver-
trektemperatuur. Tengevolge van deze 
te hoge vertrektemperatuur zou deze 
pompverwarmingscirculatie dienover-
eenkomstig oververhit worden. 
De functie oververhittingsbescherming 
voor pompcirculaties zorgt door aan-/ 
uitschakelen van de pomp ervoor, dat 
de energietoevoer voor pompverwar-
mingscirculatie overeenkomt met de 
verwarmingscurvevraag. 

Regelnr. Bedieningsregel 

VG1 VG2 VGP 

820 1120 1420 Max temp bev pompcircuit Ein 

Fabrieksinstelling 

Xaan Xuit 

TRx  Ruimtetemperatuur 
TRw  Gew wrde Ruimtetemp 
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Menu: Verwarmingskringen 

  

Mengerregeling 

 
Mengklep verhoging 
Om bij te mengen moet de werkelijke 
vertrektemperatuur van de ketel hoger 
zijn dan de gevraagde nominale 
vertrektemperatuur van de menginrich-
ting, omdat deze anders niet geregeld 
kan worden. De regelaar bepaalt de 
nominale keteltemperatuur op basis 
van de hier ingestelde verhoging en de 
huidige nominale vertrektemperatuur. 
 
Looptijd servomotor 
Instelling van de max. looptijd van de 
mengermotor. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling  

VG1 VG2 

830 1130 Mengklep verhoging 6 °C 

834 1134 Looptijd servomotor 120 sec 

Vloerfunctie 
De Vloerfunctie dient voor het gecon-
troleerde uitdrogen. Hij regelt de ver-
trektemperatuur via een temperatuur-
profiel. De uitdroging vindt plaats door 
de vloerverwarming d.m.v. menger- of 
pompverwarmingskring. 
 
Vloerfunctie 
 
Uit 

• De functie is uitgeschakeld. 
 
Functioneel verwarmen 

• Het eerste deel van het tempera-
tuurprofiel wordt automatisch doorlo-
pen. 

 
Bezettings afh verwarmen (Bh) 

• Het tweede deel van het tempera-
tuurprofiel wordt automatisch doorlo-
pen. 

 
Functioneel/bezet verwarm 

• Het gehele temperatuurprofiel (1e en 
2e deel) wordt automatisch doorlopen. 

 
Bezet/Functioneel verwarm 

• Het gehele temperatuurprofiel (2e en 
1e deel) wordt automatisch doorlopen. 

 
 
verwarm, Hand 

• Er wordt niet een temperatuurprofiel 
doorlopenl, maar via de “Estrik nomi-
nale waarde manueel” geregeld. 

Regelnr. Bedieningsregel   

VG1 VG2 VGP 

850 1150 1450 Vloerfunctie 
   Uit 
   Functioneel verwarmen 
   Bezettings afh verwarmen 
   Functioneel/bezet verwarm 
   Bezet/functioneel 
   verwarm, Hand 

Uit 

851 1151 1451 Vloerfunctie gew wrde hand 25°C 

Fabrieksinstelling  

X startdag        Fh  Functioneel verwarmen           Bh  Trapsgewijs verwarmen 

• De functie kan voortijdig worden afge-
broken, doordat op Uit wordt gezet. 

• De vertrektemperatuur-maximale be-
grenzing blijft effectief. 

• Let op de overeenkomstige normen 
en de voorschriften van de estrikfabri-
kant! 

• Een juiste functiewijze is slechts met 
een correct geïnstalleerde installatie 
mogelijk (hydrauliek, elektro, instellin-
gen!). Afwijkingen kunnen een be-
schadiging van de estrik tot gevolg 
hebben! 

dag 
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Regelnr. Bedieningsregel   

VG1 VG2 VG3P   

861 1161 1461   Overtemperatuur afname 
   Uit 
   Verwarmingsbedrijf 
   Altijd 

Uit 

Fabrieksinstelling   

 
 
 
 
Menu: Verwarmingskringen 

  

Overtemperatuur afname 
Een oververhittingsbescherming kan 
door volgende functies worden 
veroorzaakt: 
• Ingangen H1, H2 
• Boilerretourkoeling 
• Vaste brandstofketeloververhittings-
bescherming 
Wordt een oververhittingsafvoer geacti-
veerd, kan de overtollige energie door 
de warmte te verminderen van de ruim-
teverwarming, worden afgevoerd. Dit 
kan voor elke warmtekring apart wor-
den ingesteld. 

Buffervat/ Voorregelaar 
 
Met opslagbuffertank 
Is er een buffervat voorhanden, die 
via de hoofdregelaar LOGON B werd 
geactiveerd, dan moet er via dit menu 
ook aangegeven worden of de extra 
CV kring ook via het buffervat of 
rechtstreeks vanuit de ketel gevoed 
wordt. 
 
Met voorregelaar/circ pomp 
Hier wordt ingesteld dat de CV kring 
wordt gevoed door een externe pomp 
(onafhankelijk van de installatie). De 
voorregelaar/circ.pomp wordt op de 
hoofdregelaar LOGON B geactiveerd.  

Regelnr. Bedieningsregel   

VG1 VG2 VGP 

870 1170 1470 Met opslagbuffertank Nee 

872 1172 1472 Met voorregelaar/circ pomp Nee 

Fabrieksinstelling   

Remote-/modemfunctie 
Bij externe omschakeling van de 
bedrijfsmodus (H1/H2) is selecteerbaar, 
of van de nominale normaalwaarde op 
de nominale reductiewaarde of op de 
nominale beschermfunctie waarde 
wordt omgeschakeld. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

VG1 VG2 VGP     

900 1200 1500 Bedrijfskeuzeom-
schakeling 

Beveiligingsbedrijf 
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Menu: Tapwater 

  

Nominale waarden 
Het drinkwater kan op verschillende 
nominale waarden ingesteld worden. 
Afhankelijk van de gekozen bedrijfsmo-
dus worden deze nominale waarden 
actief en regelen ze de verschillende 
temperatuurniveaus in de Tapw-boiler. 
Bij ingeschakelde zonne-energie bij de 
drinkwaterboiler geldt de nominale tem-
peratuur ook voor de zonneenergiere-
geling. 
In zomerbedrijf wordt de boiler door de 
ketel op de gereduceerde nominale 
temperatuur gehouden. 
 
Het tapwater menu wordt enkel geacti-
veerd als er een boilervoeler (B3) wordt 
aangesloten op de regelaar.  

Regelnr. Bedieningsregel 

1610 Nom. gew wrde 

1612 Gewenste wrde gereduceerd 

Fabrieksinstelling 

55°C 

40°C 

TWWR  Gewenste wrde gereduceerd 
TWWN  Nom. gew wrde 
TWWmax Nom. gew wrde maximum 

Vrijgave 

  
 
 
 
24/dag 
De drinkwatertemperatuur wordt, onaf-
hankelijk van de tijdschakelprogram-
ma’s, voortdurend op nominale drink-
watertemperatuurwaarde gehouden. 

Regelnr. Bedieningsregel 

1620 Vrijgave 
   24h/dag 
   Klokprogr's VG's 
   Klokprogr's 4/Tapw 

Fabrieksinstelling 

Klokprogr's VG's 

0 6 12 18 24 h

2
3

7
1
Z

1
8

Klokprogr's VG's 
De nominale drinkwatertemperatuur 
wordt volgens de schakelprogramma’s 
voor de verwarmingskringen omge-
schakeld tussen de nominale drinkwa-
tertemperatuur en de gereduceerde 
nominale drinkwatertemperatuur. Het 
eerste inschakelpunt van elke fase 
wordt telkens 1 uur vooruitgeschoven. 

0 6 12 245 h

2
3

7
7
Z

1
6

16 17

Klokprogr's 4/Tapw 
Voor de drinkwaterbereiding wordt het 
tijdschakelprogramma 4 van de lokale 
regelaar gebruikt. Daarbij wordt op de 
daar ingestelde schakeltijden omge-
schakeld tussen nominale drinkwater-
temperatuur en gereduceerde 
nominale drinkwatertemperatuur. 
Op deze manier wordt het drinkwater 
onafhankelijk van de verwarmingskrin-
gen geladen. 

0 6 12 18 24 h

2
3
7
3
Z

2
4

Beispiel 

Beispiel 

Voorbeeld 

Voorbeeld 

Voorbeeld 
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Menu: Tapwater 

  

Laad prioriteit 
Bij gelijktijdige vraag naar ruimtever-
warming en drinkwater kan met de 
functie drinkwaterprioriteit ingesteld 
worden, dat de ketelprestatie bij laden 
van drinkwater in de eerste plaats voor 
het drinkwater wordt gebruikt. 
 
Absoluut 
De menger- en pompverwarmingskring 
blijven geblokkeerd tot het drinkwater 
verwarmd is. 
 
Glijdend 
Wanneer het toestel niet langer 
voldoende verwarming geeft, worden 
de menger- en pompverwarmingskring 
beperkt tot het drinkwater opgewarmd 
is. 

Regelnr. Bedieningsregel 

1630 Laad prioriteit 
   Absoluut 
   Glijdend 
   Geen 
   Menggrp glijd/ Pompcirc abs 

Fabrieksinstelling 

Menggrp glijd/ Pompcirc abs 

Geen 
Laden van drinkwater en verwarmen 
gebeuren gelijktijdig. Bij kleine ketels 
en mengerverwarmingskringen kan het 
gebeuren dat bij een grote verwar-
mingsbelasting de nominale drinkwater-
temperatuur niet bereikt wordt, omdat 
er te veel warmte naar de verwar-
mingskring afvloeit. 

Legionella functie 

• • Periodiek: De legionellafunctie wordt 
herhaald volgens de ingestelde perio-
den (bedieningsregel 1641). Wanneer 
de nominale legionellawaarde onaf-
hankelijk van de ingestelde tijdsperio-
de in een installatie met zonne-
energie bereikt wordt, wordt de 
tijdspanne opnieuw gestart.  

• • Vaste weekdag :De legionella functie 
kann geactiveerd worden op een vast 
ingestelde weekdag (bedieningsregel 
1642). Bij deze instelling wordt op de 
ingestelde weekdag opgewarmd tot 
de nominale legionellatemperatuur, 
onafhankelijk van de boilerboiler in het 
verleden. 

 
Legionellafunctie Circulatiepomp 
De drinkwatercirculatiepomp kan 
tijdens een aflopende legionellabeveili-
gingsfunctie ingeschakeld worden. 
Tijdens de aflopende legionellabeveili-
gingsfunctie bestaat er verbrandingsge-
vaar aan de kranen. 
 
Circulatiepomp 
 
Circ pomp cyclus 
Is de functie ingeschakeld, dan wordt 
de circulatiepomp binnen de 
vrijgavetijd telkens vast gedurende 10 
minuten ingeschakeld en gedurende 
20 minuten weer uitgeschakeld. 
 
Gew wrde circulatie 
Wordt een sensor in de drinkwaterver-
deelleiding geplaatst, controleert de 
regelaar de beginwaarde ervan, gedu-
rende de legionellafunctie. 
De ingestelde waarde moet op de 
sensor gedurende de ingestelde 
tijdsduur worden aangehouden. 

Regelnr. Bedieningsregel 

1640 Legionella functie 
   Uit 
   Periodiek 
   Vaste weekdag 

1641 Legionella functie periodiek 
Maandag...Zondag 

1642 Legionella functie weekdag 
   Montag… Sonntag 

1644 Tijdstip Legio functie 

1645 Gew wrde Legio functie 

1646 Verblijfsduur Legio. functie 

1647 Circ pomp Legio functie 

Fabrieksinstelling 

Uit 

Om de 3 dagen 

Maandag 

- - : - - 

65°C 

10 min 

Aan 

Regelnr. Bedieningsregel 

1660 Circ pomp vrijgave 
   Klokprogramma 3 / VG P 
   Tapw vrijgave 
   Tijdprogramma 4 Tapw 
   Klokprogramma 5 

1661 Circ pomp cyclus 

Fabrieksinstelling 

Tapw vrijgave 

Uit 

1663 Gew wrde circulatie 45°C 

Menggrp glijd/ Pompcirc abs 
De pompverwarmingskringen zijn 
zolang geblokkeerd tot de drinkwater-
boiler opgewarmd is. Wanneer 
het vermogen van het toestel niet 
langer volstaat, worden ook de 
mengerverwarmingskringen beperkt. 
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Menu: H1/H2-pomp 

  

Regelnr. Bedieningsregel 

2010 H1 overtemperatuurafname 

2012 H1 met opslagbuffertank 

2014 H1 voorregelaar/circ pomp 

2035 H2 overtemperatuurafname 

2037 H2 met opslagbuffertank 

2039 H2 voorregelaar/circ pomp 

Fabrieksinstelling 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

H1/H2 Oververhittingvermindering 
Volgende functies kunnen voor een 
oververhittingsbescherming zorgen: 

• Ingangen H1, H2 

• Boilerretourkoeling 

• Oververhittingsbescherming vaste 
brandstofketel 

Wordt een oververhittingsafvoer geacti-
veerd, kan de overbodige energie 
door een warmteafvoer van de 
kamerverwarming worden afgevoerd. 
Deze kan voor elke verwarmingskring 
separaat worden ingesteld. 
 
De H2 pomp kan enkel geactiveerd 
worden als er een uitbreidingsmodule 
(LOGON B MM) aan de LOGON BWZ1 
aangesloten is. 
 
Met Opslagbuffertank 
Is er een buffervat voorhanden, die via 
de hoofdregelaar LOGON B werd geac-
tiveerd, dan moet er via dit menu ook 
aangegeven worden of de H1/H2 krin-
gen ook via het buffervat of 
rechtstreeks vanuit de ketel gevoed 
worden. 
 
Met voorregelaar/circ pomp 
Hier wordt ingesteld dat de H1/H2 krin-
gen worden gevoed door een externe 
pomp (onafhankelijk van de installatie). 
De voorregelaar/circ.pomp wordt op de 
hoofdregelaar LOGON B geactiveerd.  
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Menu: Voorregelaar/circ pomp 

Begrenzing aanvoertemperaturen 
 
Aanvoertemperaturen  
Minimum/maximum 
Met deze instellingen is het mogelijk 
om de aanvoertemperaturen van de CV 
kring in te stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengkraanregeling 
 
Mengklep verhoging 

Om de mengkraan toe te laten cor-
rect de vertrektemperatuur te regelen 
dient de werkelijke temperatuur hoger 
te zijn dan de gevraagde vertrektem-
peratuur. De regelaar maakt dan 
gebruik van de hier ingestelde verho-
ging om de keteltemperatuur aan te 
passen in functie van de berekende 
aanvoertemperatuur van de 
mengkraankring. 
 
 
Voorregelaar/circ pomp 
Hier wordt ingesteld dat de installatie 
wordt gevoed door een externe pomp 
(onafhankelijk van de installatie). De 
voorregelaar/circ.pomp wordt op de 
hoofdregelaar LOGON B geactiveerd.  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

2110 Min gewenste aanvoertemp 8°C 

2111 Max gewenste aanvoertemp 80°C 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

2150 Voorregelaar/circ pomp Na opslagbuffertank 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

2130 Mengklep verhoging 6°C 

2134 Looptijd servomotor 120s 

Actuele aanvoertemperatuur  
Maximum aanvoertemperatuur  
Minimum aanvoertemperatuur  
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Menu: zonne-energie 

  

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 minimale laadtemperatuur 
bereikt zijn. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3810 Temp diff AAN 8 °C 

3811 Temp diff UIT 4 °C 

3812 Min laadtemp tapwater 30°C 

T

t

TSp

Tkol

SdEin

SdAus

On

OFF

2
3

5
8
Z

1
2

Tkol Collectortemperatuur 
On/Off Collectorpomp 
SdEin Temp’diff AAN 

SdAus    Temp’diff UIT 

Vorstbev 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 vorstbeschermings-
temperatuur, dan wordt de collector-
pomp ingeschakeld.TKol < TKolFrost. 

Regelnr. Bedieningsregel 

3840 Vorstbev collector 

Fabrieksinstelling 

Uit 

Startfunctie 

Regelnr. Bedieningsregel 

3830 Collectorstartfunctie 

3831 Min. Looptijd collectorpomp 

Fabrieksinstelling 

Om de 10 min 

30 sec 

3834 Gradient collector startfunc Uit 

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. 

Algemeen geldt: 
De zonne-energiefunctie en het zonne-
energiemenu zijn pas actief, wanneer in 
het menu configuratie aan een 
multifunctieuitgang 5890 de zonne-
energiefunctie werd toegewezen en de 
betreffende multifunctiesensor 5930-
5932 werd geactiveerd. 

Min. Looptijd collectorpomp 
Met deze functie wordt de collector-
pomp periodiek ingeschakeld geduren-
de ten minste de ingestelde minimum-
looptijd. 

Gradient collector startfunc 
 

• Wanneer de collectortemperatuur 1°K 
stijgt boven de vorstbescher-
mingstemperatuur wordt de collector-
pomp opnieuw uitgeschakeld TKol > 
TKolFrost + 1. 
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Menu: zonne-energie 

  

Max temp bev collector 
Wanneer het gevaar bestaat dat de 
collector gaat oververhitten, dan wordt 
de lading van de boiler verder gevuld 
om overtollige warmte af te voeren. 
Is de veiligheidstemperatuur van de 
boiler 80 °C bereikt, wordt het laden 
afgebroken. 

Regelnr. Bedieningsregel 

3850 Max temp bev collector 

Fabrieksinstelling 

80°C 

2
3
5
8
Z

1
4

Tkol

TSp

TKolUe

TSpMax

1°C

1°C

T

t

TSp

TSpSi

On

Off

TSpSi Boiler-veiligheidstemperatuur 
TSp Boilertemperatuur 

TKolUe Oververhittingsbeschermingstemperatuur Collector 
TSpmax Max. laadtemperatuur (nominale waarde tapwater) 
Tkol Collectortemperatuur 
On/Off Collectorpomp 
T Temperatuur 
t Tijd 

Verdamping warmtedrager 
Bij verdampingsgevaar van het 
warmtedragermedium 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 

Opbrengstmeting 
Dagelijkse en totale opbrengst van de 
zonneënergie (Parameter 8526,8527) 
worden op basis van de gemeten waar-
den bij benadering berekend en weer-
gegeven. 
 
Antivries 
Aangezien de mengverhouding van de 
collectorvloeistof een rechtstreeks ef-
fect heeft op de warmteopname is het 
noodzakelijk om de concentratie aan 
antivries middel in te geven. 
 
Pomp capaciteit 
Afhankelijk van het type pomp dat werd 
geïnstalleerd kan het debiet in l/h wor-
den ingegeven, om het zo mogelijk te 
maken het volume te berekenen. 

Regelnr. Bedieningsregel 

3880 Antivries 
   Geen 
   Ethyleen glycol 
   Propyleen glycool 
   Ethyl en propyl glyc 

Fabrieksinstelling 

Geen 

3881 Antivries concentratie 30% 

3884 Pomp capaciteit 200l/h 
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Menu: Tapswater opslagtank 

  

Regelnr. Bedieningsregel 

5020 Gew wrde aanvoertempverh 

5021 Omlaadverhoging 

5022 Soort lading 
Met B3 
Met B3/B31 
Met B3 Legio B3/31 

Fabrieksinstelling 

16°C 

8°C 

Met B3 

Laderegelung 
 
Gew wrde aanvoertempverh 
De drinkwatervraag aan de ketel wordt 
berekend op basis van de huidige 
nominale drinkwatertemperatuur plus 
de instelbare laadverhoging. 
 
Omlaadverhoging 
De omlaadverhoging maakt het 
mogelijk, energie van de bufferboiler 
naar de drinkwaterboiler over te 
brengen. Daarvoor moet de actuele 
bufferboilertemperatuur hoger zijn 
dan de actuele temperatuur in de 
drinkwaterboiler. Het temperatuurver-
schil kan hier worden ingesteld. 
De buffervatfunctie wordt via de 
hoofdregelaar LOGON B geactiveerd. 

Soort lading 
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). 

De tapwaterboiler wordt door de zonne-
ënergie tot een ingetelde max. laadtem-
peratuur geladen (Par. 5050) 
 
De overtemperatuurbescherming van 
de collector kan de collectorpomp terug 
activeren totdat de boilertemperatuur 
80°C heeft bereikt. 

Retourkoeling 
Voor de retourkoeling van de drinkwa-
terboiler staan twee functies ter be-
schikking. 
 
Herkoeling ketel/VG 

• Het te veel aan energie van de drink-
waterboiler kan door een warmteaf-
voer van de ketel en de verwar-
mingskringen worden ontladen. Dit 
kan voor elke verwarmingskring apart 
worden ingesteld. (Par. regel 861, 
1161,1461). 

 
Herkoeling collector 

• Het te veel aan energie van de drink-
waterboiler kan bij koude collector via 
het collectoroppervlak aan de omge-
ving worden afgegeven. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5050 Max laadtemperatuur 70°C 

5055 Herkoelingtemperatuur 70°C 

5056 Herkoeling ketel/VG AUS 

5057 Herkoeling collector 
   Uit 
   Zomer 
   Altijd 

Altijd 

Herkoelingtemperatuur 
Mits het activeren van deze functie 
wordt bij het terugkoelen van de zonne-
boiler ,de boiler afgekoeld tot de her-
koelingstemperatuur. 
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Menu: Tapswater opslagtank 

  

Elektrische bijverwarming 
Regelnr. Bedieningsregel 

5060 Bedrijfssoort EL verwarm 
   Vervang 
   Zomer 
   Altijd 

5061 Vrijgave EL verwarming 
   24H/dag, 
   Tapw vrijgave 
   Tijdprogramma 4 Tapw 

5062 Regeling EL verwarming 
   Externe thermostat 
   Tapw opnemer 

Fabrieksinstelling 

Vervang 

Tapw vrijgave 

Tapw opnemer 

Bedrijfssoort EL verwarm 
 
Vervang 
De elektrische bijverwarming wordt 
alleen gebruikt wanneer de ketel een 
storing meldt of door een ketelblokke-
ring uitgeschakeld wordt. De drinkwa-
terbereiding gebeurt normalerwijze 
door de ketel. 
 
Zomer 
De elektrische bijverwarming wordt 
ingeschakeld zodra alle aangesloten 
verwarmingskringen naar zomerbedrijf 
omgeschakeld zijn. De drinkwaterberei-
ding gebeurt weer door de ketel zodra 
ten minste één ver-warmingskring op-
nieuw naar verwarmingsbedrijf omge-
schakeld is. De elektrische bijverwar-
ming wordt echter ook gebruikt wan-
neer de ketel een storing meldt of door 
een blokkering uitgeschakeld wordt. 

Immer 
Die Trinkwasserbereitung wird ganzjäh-
rig nur mit dem Elektroeinsatz durchge-
führt. Bei dieser Anwendung wird der 
Kessel also nicht für die Trinkwasser-
bereitung gebraucht. 

Vrijgave EL verwarming 
 
24 h/dag 
De elektrische bijverwarming wordt 
permanent vrijgegeven onafhankelijk 
van de tijdschakelprogramma’s. 
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Tapw vrijgave 
De elektrische bijverwarming wordt 
ingeschakeld overeenkomstig de 
afname van drinkwater. 
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Tijdprogramma 4/Tapw 
Voor de elektrische bijverwarming moet 
het tijdschakelprogramma 4/Tapw van 
de lokale regelaar gebruikt worden. 
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Regeling elektrische bijverwarming 
 
Externe thermostaat 
De boilertemperatuur wordt geladen 
met een externe thermostaat zonder 
een nominale temperatuur, ingevoerd 
door de regelaar. 

Tapw opnemer 
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. 
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Menu: Tapswater opslagtank 
Menu: Tapw doorstroomverhitter 

  

Regelnr. Bedieningsregel 

5090 Met opslagbuffertank 

5092 Met voorregelaar/circ pomp 

5093 Met zonne toepassing 

Fabrieksinstelling 

Nee 

Nee 

Nee 

Installatiehydraulica 
 
Met opslagbuffertank 
Is er een buffervat voorhanden, die via 
de hoofdregelaar LOGON B werd geac-
tiveerd, dan moet er via dit menu ook 
aangegeven worden of de H1/H2 krin-
gen ook via het buffervat of 
rechtstreeks vanuit de ketel gevoed 
worden. 
 
Met voorregelaar/circ pomp 
Hier wordt ingesteld dat de H1/H2 krin-
gen worden gevoed door een externe 
pomp (onafhankelijk van de installatie). 
De voorregelaar/circ.pomp wordt op de 
hoofdregelaar LOGON B geactiveerd.  

Overtemperatuur afname 
Een oververhittingsafvoer kan door 
volgende functies in gang worden 
gezet: 

• Invoeren H1, H2 

• Boilerretourkoeling 

• Vaste brandstofketel afvoer over-
verhitting 

Wordt een oververhittingsafvoer geacti-
veerd, kan het te veel aan energie door 
een warmte-afvoer van de drinkwater-
boiler worden afgevoerd. 

Regelnr. Bedieningsregel 

5085 Overtemperatuur afname 

Fabrieksinstelling 

Aan 

Met zonne toepassing 
Er wordt ingesteld, of de drinkwaterboi-
ler door zonne-energie moet worden 
gevoed. 

Tapw doorstroomverhitter 
 
Er bestaat de mogelijkheid om een 
Tapwatermodule aan te sluiten die via 
een platenwarmtewisselaar die in 
doorstroom warm water produceert. De 
functie kan via parameter 
6014/6020/6021 worden geactiveerd 
(afhankelijk van waar hij precies wordt 
aangesloten) 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5406 Min gew diff opslg/tap temp 4 °C 

5544 Looptijd servomotor 60 sec 

B38 Tapw tapopnemer  
B39 Tapw circ opnemer  
FS Flow Switch  Hx ingang 

Y33 doorstroomverhitter op 

Y34 doorstroomverhitter naar 

Q34 doorstroomverhitter pomp 

Aansluiting B38 B39 

Mengkraan 1 B1 BX1/2 

Uitbreidingsmodule 1/2  BX21 BX22 

Y34 

Y2 

QX22 

FS 

H1 

H2 

Y33 

Y1 

QX21 

Q34 

Q2 

QX23 Min gew diff opslg/tap temp 
De gewenste waarde van de tapwater-
temp. wordt maximaal ingeregeld tot op 
de actuele boilertemperatuur min de 
hier ingestelde delta T 
 
Looptijd servomotor 
Instelling van de looptijd van de ge-
bruikte mengkraan Y33 
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Menu: Configuratie 

  

Regelnr. Bedieningsregel   

VG1 VG2     

5710      Verw groep 1 Aan 

Fabrieksinstelling  

 5715   Verw groep 2 Uit 

Verwarmingskringen 1,2 
De verwarmingskringen kunnen door 
middel van deze instelling in- en uitge-
schakeld worden. 
 
Voor vewarmingsgroep 2 (VG2) moet 
er een uitbreidingsmodule (LOGON B 
MM) aangesloten zijn.  

Regelnr. Bedieningsregel 

5730 Tapw opnemer B3 
   Opnemer 
   Thermostaat 

Fabrieksinstelling 

Opnemer 

Tapw opnemer B3 
 
Opnemer 
De regelaar berekent het schakelpunt 
aan de hand van het overeenkomstige 
schakelverschil op basis van de 
nominale drinkwatertemperatuur en de 
gemeten Tapw-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 gere-
duceerd bedrijf actief is, dan is de 
BW-bereiding met thermostaat geblok-
keerd. 

• De instelling van de nominale drink-
watertemperatuur moet gelijk aan of 
hoger zijn dan de nominale instelling 
aan de thermostaat (thermostaat 
geijkt op het uitschakelpunt). 

• “Verhogen van de vertrekdrinkwater-
temperatuur” moet ten minste op 10 °
C ingesteld worden (beïnvloedt de 
laadduur). 

• Daarbij wordt de vorstbescherming 
voor drinkwater niet gegarandeerd 

Regelnr. Bedienzeile 

5731 Tapw aandrijving Q3 
   Geen 
   Laadpomp 
   Omschakelventiel 

Fabrieksinstelling 

Laadpomp 

Tapw aandrijving Q3 
 
Geen 
Er wordt geen drinkwater geladen via 
Q3. 
 
Laadpomp 
Er wordt drinkwater geladen met een 
pomp aan de aansluitklem Q3./Y3 
 
Omschakelventiel 
Er wordt drinkwater geladen met een 
draaikraan aan de aansluitklem Q3/Y3. 
De pomp Q2 wordt in deze instelling 
ketelpomp, in zover de ketelpomp niet 
reeds via een multifunctionele 
relaisuitgang QX bepaald is. 
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Menu: Configuratie 

  

Regelnr. Bedieningsregel 

5890 
 
 
 
6030 
6031 
6032 

Relaisuitgang QX1, 21, 22, 23 
   Geen 
   Circ pomp Q4 
   EL verw tapw K6 
   Collectorpomp Q5 
   H1 pomp Q15 
   Alarmuitgang K10 
   2e pomptrap VG 1 Q21 
   2e pomptrap VG 2 Q22 
   2e pomptrap VG P Q23 
   Verw circ pomp VG P Q20 
   H2 pomp Q18 
   Circ pomp Q14 
   Tijd program 5 K13 
   Tapw mengpomp Q35 

Fabrieksinstelling 

Geen 

Relaisuitgang QX 
De instellingen van de relaisuitgangen 
regelen naar keuze de overeenkomsti-
ge bijkomende functies voor de basis-
schermen. 
QX1 is de relaisuitgang op de LOGON 
B WZ1 
QX21, 22, 23 zijn de relaisuitgangen op 
de LOGON B MM 
 
Circ pomp Q4 
De aangesloten pomp dient als circula-
tiepomp voor het drinkwater. De tijdelij-
ke bediening van de pomp kan gere-
geld worden in het bedieningsvlak 
“drinkwater” in de bedieningsregel 
“vrijgave circulatiepomp”. (Regelnr. 
1660) 
 
Trinkwasser-Elektroheizeinsatz K6 
Met de aangesloten elektrische bijver-
warming kan het drinkwater overeen-
komstig het menu "Tapswater opslag-
tank” bedieningsregel “elektrische bij-
verwarming” geladen worden. De elek-
trische bijverwarming moet voorzien 
zijn van een veiligheidsthermostaat ! 
De elektrische bijverwarming bedrijfs-
modus bedieningsregel 5060 moet 
dienovereenkomstig zijn ingesteld. 
 
Collectorpomp Q5 
Voor een zonne-energiecollector is een 
circulatiepomp voor de collectorkring 
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 heteluchtverwar-
ming gebruikt worden. 
 
Alarmuitgang K10 
Het alarmrelais signaleert een eventu-
eel defect als zich een fout voordoet. 
Het contact wordt met een vertragings-
tijd van 2 minuten gesloten. Wanneer 
het defect verholpen 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”. (regelnr. 
6710). 

2. Pompfase 
Met deze functie kan een 2-fasige 
verwarmingskringpomp aangestuurd 
worden, waarmee bij gereduceerde 
verwarming (bijv. ’s nachts lager) het 
pompvermogen verminderd kan 
worden. 

1e fase 
Uitgang Q2/Q6/Q20 

2e fase 
Uitgang Q21/Q22/Q23 

Pomptoestand 

uit Uit Uit 

Aan Uit Gedeeltelijke last 

Aan Aan Volledige last 

H2-Pomp Q18 
De H2-pomp kan voor een extra 
verbruiker worden gebruikt. Samen met 
een externe warmteopvraag bij ingang 
H2, kan de toepassing bijv. voor een 
luchtverwarmingsapparaat enz. worden 
toegepast. 

Toevoerpomp Q14 
De aangesloten pomp dient als 
toevoerpomp, die als warmtetoevoer 
voor andere verbruikers kan worden 
gebruikt. De toevoerpomp wordt 
geactiveerd, zodra een warmteopvraag 
van een verbruiker bestaat. Bestaat 
geen warmteopvraag dan schakelt de 
pomp met uitloop uit. 

Daarbij wordt voor de 1ste fase van de 
pomp met het multifunctionele relais 
QX de 2de fase op de volgende wijze 
ingeschakeld: 

Tijd program 5 K13 
De relaisuitgang QX1 wordt volgens de 
instellingen van tijdsprogramma 5 
gestuurd. 

Pomp verwarmingskring VGP Q20 
voor glijdende kringen. 
De pompverwarmingskring P wordt 
geactiveerd. – Schakelklokprogramma. 
Voor de verwarmingskring P staat 
uitsluitend het schakelklokprogramma 
3/VGP ter beschikking. Zie daarvoor 
ook het menu “Schakelklokprogramma 
VGP”. 

Tapw mengpomp Q35 
Een separate pomp om boilervolume 
rond te pompen gedurende geac-
tiveerde legionella functie. 
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Menu: Configuratie 

  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5930, 
5931, 
 
 
 
6040 
6041 

Opnemeringang BX1, 2, 21, 22 
   Geen 
   Tapwateropnemer B31 
   Collectoropnemer B6 
   Tapw circ opnemer B39 
   Tapw laadopnemer B36 
   Aanv temp zonne energ B63 
   Ret temp zonne energie B64 

Geen 

Opnemeringang BX1, 2, 21, 22 
De instellingen van de sensoruitgangen 
regelen naar keuze de overeenkomsti-
ge bijkomende functies voor de basis-
schermen. 
 
BX1,2 zijn de voeleringangen op de 
LOGON B WZ1 
BX21, 22 zijn de voeleringangen op de 
LOGON B MM 
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Ingang H1/H2 
 
Functie ingang H1/H2 
 
Omschakeling bedrijfsmodus 

• Verwarmingskring: De bedrijfsmodi 
voor de verwarmingskringen worden 
omgeschakeld naar beveiligde bedie-
ning via een gesloten contact aan de 
aansluitklemmen H1/H2 (bijv; een 
telefoon-tv-schakelaar) 

• Tapswater: Het laden van drinkwater 
kan alleen geblokkeerd worden in 
instelling 1 VG's+Tapw. 

 
Fout- /Alarmmelding 
Wanneer ingang H1/H2 gesloten wordt, 
wordt een regelinterne foutmelding 
gegeven. Bij een overeenkomstige 
configuratie van de „alarmuitgang“ 
(relaisuitgangen QX 1, bedieningsre-
gels 5890 wordt de fout door het sluiten 
van een bijkomend contact doorge-
stuurd of weergegeven (bijv. ext. ver-
klikkerlampje of geluidssignaal). 
 
Minimal-Vorlauftemperatur-Sollwert 
TVHw  
Der eingestellte Minimal-Vorlaufsollwert 
wird über die Anschlussklemmen H1/
H2 aktiviert. (Bedienzeile 5952 + 6048) 
 
Overtemp afvoer 
Een actieve oververhittingstempera-
tuurafvoer maakt het mogelijk bijv. een 
vreemde producent de verbruikers 
(verwarmingskring, drinkwaterboiler, 
Hx-pomp) met een gedwongen signaal 
tot het afnemen van te veel aan warmte 
te dwingen. Voor elke verbruiker kan 
met de parameter "Overtemp afvoer" 
ingesteld worden, of hij rekening houdt 
met het dwangsignaal en daardoor aan 
de warmteafvoer moet deelnemen. 
 

• Lokale werking: Met het LPB appa-
raatadres 0 of >1 functioneert de 
Overhittingstemperatuurafvoer alleen 
n.a.v. de lokale verbruikers op het 
apparaat. 

• • Centrale werking: Met de LPB appa-
raatadres = 1 werkt de oververhitting-
stemperatuur ook op de verbruikers in 
de andere apparaten in hetzelfde seg-
ment. Een op het gehele systeem van 
toepassing zijnde verdeling via andere 
segmenten boven de temperatuuraf-
voer uit het segment 0 is niet mogelijk. 

Dauwpuntbewaking 
Aanvoertoename Hygro 
Koelvraag 
Warmtevraag 10V 
 
Diese Funktionen können nicht aus-
gewählt werden. 

Contact type  H1/H2 
(regelnr. 5951, 6047) 
 
NC 
Het rustcontact is normaal gesloten en 
moet voor het activeren van de 
geselecteerde functie worden geopend. 
 
NO 
Het contact is normaal geopend en 
moet voor het activeren van de gese-
lecteerde functie worden gesloten. 

Regelnr. Bedieningsregel 

5950 Functie ingang H1 
   Bedr keuze oms VG's+Tapw 
   Bedr keuze omschak. VG's 
   Bedr keuze omschak. VG1 
   Bedr keuze omschak. VG2 
   Bedr keuze omschak. VG P 
   Storing/alarmmelding 
   Gew wrde min aanvoertemp 
   Overtemp afvoer 
   Dauwpuntbewaking 
   Aanvoertoename Hygro 
   Koelvraag 
   Warmtevraag 10V 
   Koelvraag 10V 
   Drukmeting 10V 

5951 Contact type H1 
   NC 
   NO  

5952 Functiewaarde contact H1 

5953 Spanningswaarde 1 H1 

5956 Functiewaarde 2 H1 

6046 Functie ingang H2 
   Bedr keuze oms VG's+Tapw 
   Bedr keuze omschak. VG's 
   Bedr keuze omschak. VG1 
   Bedr keuze omschak. VG2 
   Bedr keuze omschak. VG P 
   Storing/alarmmelding 
   Gew wrde min aanvoertemp 
   Overtemp afvoer 
   Dauwpuntbewaking 
   Aanvoertoename Hygro 
   Koelvraag 
   Warmtevraag 10V 
   Koelvraag 10V 
   Drukmeting 10V 

6047 Contact type H1 
   NC 
   NO  

6048 Functiewaarde contact H2 

6049 Spanningswaarde 1 H2 

6052 Functiewaarde 2 H2 

Fabrieksinstelling 

Bedr keuze oms VG's+Tapw 

NO 

70°C 

0 V 

100 

Bedr keuze oms VG's+Tapw 

NO 

70 

0 V 

5 

5954 Functiewaarde 1 H1 5 

5955 Spanningswaarde 2 H1 10 V 

6050 Functiewaarde 1 H2 100 

6051 Spanningswaarde 2 H2 10 V 

 
 
 
 
Menu: Configuratie 
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Minimale nominale 
vertrektemperatuur H1/H2 
De ingestelde minimale nominale ver-
trektemperatuur wordt via de aansluit-
klemmen H1/2 (bijv. een luchtverwar-
mingsfunctie voor poortsluiterinstalla-
ties) geactiveerd. Via het contact H1/H2 
wordt de in bedieningsregel 5950, 5960 
ingestelde functie “ minimale vertrek-
waarde” geactiveerd. De ketel wordt 
constant op de hier ingestelde waarde 
gestuurd, tot of het H1/H2 contact weer 
wordt geopend of een hogere warmte-
opvraag wordt ontvangen. Zijn tegelij-
kertijd meer warmteopvragen aanwezig 
(LPB, H1/H2 contact, drinkwater of 
regelaarintern) wordt automatisch de 
hoogste ervan geselecteerd. 
 
 
Warmteopvraag 10V H1/H2 
De warmteproductie krijgt een 
spanningssignaal (DC 0...10V) als 
warmteopvraag. 
 
De lineaire verhouding wordt via 2 pun-
ten vastgelegd: 
 
H1:  Spanningswaarde 1 (Par. 5953) 
 Functiewaarde 1 (Par.5954) 
 Spanningswaarde 2 (Par. 5955) 
 Functiewaarde 2 (Par. 5956) 
 
H2:  Spanningswaarde 1 (Par. 6049) 
 Functiewaarde 1 (Par.6050) 
 Spanningswaarde 2 (Par. 6051) 
 Functiewaarde 2 (Par. 6052) 

TVHw Minimale nominale vertrektemperatuur 
TVw Nominale vertrektemperatuur 

 
 
 
 
Menu: Configuratie 

  

U1 Spanningswaarde 1 
F1  Functiewaarde 1 
U2  Spanningswaarde 2 
F2  Functiewaarde 2 

Daalt het ingangssignaal onder de grens van 0.15V dan wordt de warmtevraag als on-
geldig beschouwd. Op dat ogenblik is er niet langer een warmtevraag.  

Vertrektemperatuur (°C) 

F2=130 
 
 

F2=100 
 

 
 
    F1=0 

U1=0V    0.15V                                            U2=10V 

Spannung an Hx 
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Drukmeting 10V H1/H2 
Het spanningssignaal H1/H2 dat op de 
ingang aanwezig is wordt lineair in 
een drukwaarde omgerekend. De 
drukwaarde bij 0.5V is fix. 0bar: de 
drukwaarde bij 3.5V kan met de 
parameter drukwaarde 3.5V H1/H2 
(bedienregel 5956, 6052) worden 
ingesteld. 

Voorbeeld voor Drukmeting 10 V 

Druckwert [bar]

Spannung an Hx

U2=3.5V

4bar

0

F2=4

2bar

1bar

U1=0.5V

F2=2

F2=1

F1=0

U1 Spanningswaarde 1 
F1 Fucntiewaarde 1 
U2 Spanningswaarde 2 
F2 Fucntiewaarde 2 
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6014 Functie menggroep 1 
   Verw groep 1 
   Voorregelaar/circ pomp 
   Tapwater voorregelaar 
   Tapw doorstroomverhitter 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

Verw groep 1 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6020 
6021 

Functie uitbreidingsmoduul 1/2 
   Geen 
   Multifunctioneel 
   Verw groep 2 
   Zonne tapwater 
   Voorregelaar/circ pomp 
   Tapwater voorregelaar  
   Tapw doorstroomverhitter 

Geen 

Mengergroep 1 bij het basisapparaat 
 
Verw groep 1 
Voor dit gebruik kunnen de instellingen 
in het "menu verwarmingskring 1" 
worden aangepast. 
 
Andere functies kunnen niet geselec-
teerd worden 
 
 
 
Uitbreidingsmoduule 
LOGON B MM / AVS 75 
 
Multifunctioneel 
Meerdere functies kunnen toegekend 
worden aan de multifunctionele in-en 
uitgangen. Volgende parameters zijn 
van toepassing 6030,6031,6032,6040 
en 6041. 
 
Verw groep 2 
Voor deze instelling kunnen alle instel-
lingen gemaakt worden onder het ni-
veau  Verwarmingsgroep 2 
 
Zonne tapwater 
Voor deze instelling kunnen alle instel-
lingen gemaakt worden onder het ni-
veau  “Zonneënergie” 
 
Voorregelaar/circ pomp 
De menguitgang dient als voorregelaar 
tussen ketel en verdeelbalk. Instellin-
gen worden gemaakt onder het niveau 
“voorregelaar/circ.pomp” 

Aansluitklem op 
module  
LOGON B MM 

Toepassing 
mengkring 

Toepassing Zonneenergie 
drinkwaterbereiding 

Toepassing 
Voorregulateur 

QX21 Menger OPEN (Y5) Multifunctionele relaisuitgang Menger OPEN (Y19) 

QX22 Menger DICHT (Y6) Multifunctionele relaisuitgang Menger DICHT(Y20) 

QX23 VP pomp AAN (Q6) Collectorpomp AAN (Q5) VP pomp AAN (Q14) 

BX21 Vertreksensor (B12) Collectorsensor (B6) Vertreksensor (B15) 

BX22 - Onderste drinkwaterboilersensor (B31) - 

H2 Digitale ingang 
(contact / DC 0…10V) 

Digitale ingang (contact / DC 0…10V) Digitale ingang 
(contact / DC 0…10V) 

Tapwater voorregelaar  
Voor deze instelling kunnen alle instel-
lingen gemaakt worden onder het ni-
veau  “Tapwaterboiler” 

Tapw doorstroomverhitter 
Voor deze instelling kunnen alle instel-
lingen gemaakt worden onder het ni-
veau  “Tapwater doorstroom” 

Voorbeeld: 
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Regelnr. Bedieningsregel 

6100 Correctie buitentemp opn 

Fabrieksinstelling 

0.0 °C 

Fühlerkorrekturen 
De meetwaarde van de voelers kan 
met +/- 20K verschoven worden 
 
De meetwaarde van de buitentempera-
tuur kan met +/-3 K verschoven wer-
den. 

Regelnr. Bedieningsregel 

6110 Gebouwtijdconstante 

Fabrieksinstelling 

5h 

Voorbeeld: 
> 20h 
De kamertemperatuur reageert langzaam op veranderingen van de buitentemp. 
10h - 20h 
Deze instelling kan voor de meeste gebouwen worden gebruikt. 
< 10h 
De ruimtetemperatuur reageert snel op buitentemperatuurwisselingen. 

Opnemertype collector 
Instellen van het gebruikte voelertype. 
Afhankelijk van de instelling past de 
regelaar zijn temperatuur/ ohmse 
weerstand aan. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6097  Opnemertype collector 
   NTC 
   PT1000  

NTC 

Regelnr. Bedieningsregel 

6098  Correctie collectoropnemer 

Fabrieksinstelling 

0.0 °C 

Gebouwtijdconstante 
Al naar gelang de massa van een 
gebouw (bouwwijze van gebouw) in 
staat is op te slaan verandert de 
kamertemperatuur verschillend snel 
bij veranderende buitentemperatuur. 
Door de instelling boven word de 
reactiesnelheid van de nominale 
vertrekwaarde bij wisselende 
buitentemperatuur beïnvloed. 
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Regelnr. Bedieningsregel 

6120 Vorstbev installatie 

Fabrieksinstelling 

Aan 

Vorstbescherming installatie 
Al naar gelang de actuele buitentempe-
ratuur schakelen de pompen in, hoewel 
er geen warmteopvraag is. 

Buitentemperatuur Pomp Grafiek 

...-4°C Voortdurend AAN ON 

-5...1.5°C ca. om de 6 uren terwijl 10 min. AAN slag 

1.5°C... Voortdurend UIT OFF 

Regelnr. Bedieningsregel 

6200 Opnemer opslaan 

Fabrieksinstelling 

Nee 

Regelnr. Bedieningsregel 

6205 Reset naar standaard param 

Fabrieksinstelling 

Nee 

Warmtevraag onder/boven buiten-
temperatuur 
De externe warmteproductie wordt en-
kel aangesproken als de buitentempe-
ratuur onder/boven deze ingestelde 
grens ligt.  
 
Opnemer opslaan 
Om middernacht slaat het basisappa-
raat de situaties aan de sensorklem-
men op. Schakelt na het opslaan een 
sensor uit, genereert het basisapparaat 
een foutmelding. Door deze instelling 
kunnen de sensors direct worden opge-
slagen. Dit is nodig, wanneer bijv. een 
sensor wordt verwijderd en niet meer 
nodig is. 
 
Reset naar standaard param 
Alle parameters kunnen teruggezet 
worden naar de fabrieksinstellingen. 
Uitgezonderd de menu’s tijd en datum, 
bedieningseenheid, radio en alle 
tijdprogramma’s en ook de nominale 
waarde handbediening. 

Installatieschema 
Om het actuele installatieschema te 
identificeren wordt van het basisappa-
raat een controlenummer gegenereerd. 
Het controlenummer bestaat uit de 
naast elkaar gerangschikte deelsche-
manummers. De betekenis van de 
nummers voor de betreffende regels 
kunt u uit de volgende tabellen halen 

Regelnr. Bedieningsregel 

6212 Controlle nr warmtebron 1 

6215 Controlle nr opslagtank 

6217 Controle nr verw groepen 

Regelnr. Bedieningsregel 

6128 Warmtevraag onder bui temp. 

Fabrieksinstelling 

- - - 

6129 Warmtevraag boven bui temp - - - 
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Menu: Configuratie 

  

  Zonne-energie  Olie/Gasketel 

  0 geen zonne-energie 
1 zonne-energie met collectorsensor en -pomp 

00  Geen ketel 

     Tapswaterboiler 

    0  Geen tapswaterboiler 
1  Elektrische bijverwarming 
2  Verbinding zonne-energie 
4  Laadpomp 
5  Laadpomp, zonne-energieverbinding 
13  Afbuigklep 
14 Afbuigklep, zonne-energieverbinding 
  

Verwarmingskring P  Verwarmingskring 2  Verwarmingskring 1 

0 Geen verwarmingskring 
2 Verwarmingskringpomp 
  

00 Geen verwarmingskring 
02 Verwarmingskringpomp 
03 Verwarmingskringpomp, menger 

00 Geen verwarmingskring 
01 Circulatie via ketelpomp 
02 Verwarmingskringpomp 
03 Verwarmingskringpomp, menger 
  

Controlle nr warmtebron 1 (bedieningsregel 6212) 

Controlle nr opslagtank (bedieningsregel 6215) 

Controle nr verw groepen(bedieningsregel 6217)  
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Menu: Configuratie 

  

Voorbeeld 
 
Toestel:  Zonne-energie met 
   collectorsensor en –pomp 
   1-traps brander en 
   ketelpomp 
Boiler:   Laadpomp en zonneener 
   gieverbinding 
Verwarmingskring 1: 
   Verwarmingskringpomp 
   en menger 

Controlle nr warmtebron 1 101 

Controlle nr opslagtank 5 

Controle nr verw groepen 3 

Aanduiding op bedieningsapparaat: 
De controlenummers zijn van rechts af 
gerangschikt. 0 wordt niet aangegeven. 

Apparaatgegevens Regelnr. Bedieningsregel 

6220 Software versie 
De aanduiding geeft de actuele versie weer van LOGON B WZ1. 



 

50 

 
 
 
 
Menü: LPB 

  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6600 Apparaatadres 2 

6601 Segmentadres 0 

6604 Functie busvoeding 
   Uit 
   Automatisch 

Automatisch 

6605 Status busvoeding 
   Uit 
   Aan 

Ein 

6610 Weergave systeemmeldingen Ja 

6620 Werkgebied omschakelingen 
   Segment 
   Systeem 

Segment 

6621 Zomeromschakeling 
   Lokaal 
   Centraal 

Lokaal 

6623 Bedrijfskeuzeomschakeling Centraal 

6625 Tapwatertoewijzing 
   Lokale verwarmingsgroep 
   Alle VG's in het segment 
   Alle VG's in het systeem 

Alle VG's in het systeem 

6640 Klokbedrijf 
   Autonoom 
   Slaaf zon afstandverstelling 
   Slaaf met afstandverstelling 
   Master 

Autonoom 

6650  —- 

Apparaatadres en segmentaties 
Het tweedelige LPB-adres van de 
regulateur bestaat uit getallen die uit 
twee posities bestaan. 
Voorbeeld: 

Busvoeding 
De busvoeding maakt een directe 
stroomvoorziening mogelijk van het 
bussysteem door de afzonderlijke 
regelapparatuur (geen centrale 
busvoeding). De soort busvoeding is 
instelbaar. 

• Uit: geen stroomvoorziening van het 
bussysteem door de regulateur. 

• Automatisch: de stroomvoorziening 
van het bussysteem (LPB) door de 
regulateur wordt overeenkomstig de 
behoefte aan vermogen van de LPB 
automatisch aan- en ingeschakeld. 

 
Status busvoeding 
De aanduiding geeft aan, of de regula-
teur de bus op dit moment van stroom 
voorziet: 

• Uit: de regulateur-busvoeding is mo-
menteel inactief. 

• Aan: de regulateur-busvoeding is mo-
menteel actief. De regulateur neemt 
op het ogenblik een aandeel van de 
busstroombehoefte over. 

 
Weergave systeemmeldingen 
Werkgebied van de omschakelingen 
Voor de centrale omschakelingen kan 
het werkbereik worden gedefinieerd. 
Het betreft: 
• Modusomschakeling 

• Zomeromschakeling (bij instelling 
“centraal” in instelregel 6621)  

Invoer is: 

• Segment: de omschakeling vindt 
plaats bij alle regulateurs in hetzelfde 
segment. 

• Systeem: de omschakeling vindt 
plaats bij alle regulateurs in het gehe-
le systeem (dus in alle segmenten). 
De regulateur moet zich in segment 0 
bevinden. 

 
Zomeromschakeling 
Het werkgebied van de zomeromscha-
keling is daarbij als volgt: 

• Invoer lokaal: lokale werking; de loka-
le verwarmingskring wordt gebaseerd 
op de instelregel 730, 1030, 1330 in- 
en uitgeschakeld. 

• Invoer centraal: centrale werking; af-
hankelijk van de op bedieningsregel 
“werkbereik omschakelingen” gedane 
instelling worden of de verwarmings-
kringen in het segment of echter in het 
gehele systeem gebaseerd op de 
instelregel 730 in- en uitgeschakeld. 

14 . 16 

 
Segmentnummer 

  
Apparaatnummer 

Bedrijfskeuzeomschakeling 
Het werkingsbereik van de werkings-
toestand omschakeling via de H-ingang 
gebeurt als volgt. 
Lokaal: 
De lokale CV kringen worden in-/
uitgeschakeld 
Centraal: 
In functie van de parameterinstelling 
6620 wordt er omgeschakeld in het 
segment of het systeem.  
 
Tapwatertoewijzing 
De drinkwatertoewijzing moet alleen 
dan worden vastgelegd, wanneer 
drinkwaterbereiding door een 
verwarmingskringtijdprogramma wordt 
gestuurd (verg. bedieningsregels 1620 
resp. 5061) 
Instelling: 

• Lokale verwarmingskringen De drink-
waterbereiding vindt alleen plaats 
voor de lokale verwarmingskring  

• Alle verwarmingskringen in het seg-
ment: de drinkwaterbereiding vindt 
plaats voor alle verwarmingskringen in 
het segment. 

• Alle verwarmingskringen in het sys-
teem: de drinkwaterbereiding vindt 
plaats voor alle verwarmingskringen in 
het systeem. 

 
Bij alle instellingen wordt ook rekening 
gehouden met regulateurs in de 
vakantiestatus. 

Klokbedrijf 
Deze instelling legt de werking van de 
systeemtijd op de systeeminstelling van 
de regulateur vast. De uitwerking 
hiervan is als volgt 

• Autonoom: de tijd kan op de regula-
teur worden verzet. De tijd van de 
regulateur wordt niet aan de systeem-
tijd aangepast. 

• Slave zonder afstandinstelling: de tijd 
kan op de regulateur niet worden ver-
zet. De tijd van de regulateur wordt 
automatisch lopend aan de systeem-
tijd aangepast. 

• Slave met afstandsinstelling: de tijd 
kan op de regulateur worden verzet; 
gelijktijdig wordt de systeemtijd aan-
gepast, omdat de wijziging door de 
master wordt overgenomen. De klok-
tijd van de regulateur wordt toch auto-
matisch lopend op het systeem aan-
gepast. 

• Master: de tijd kan op de regulateur 
worden verzet. De tijd van de regula-
teur is op het systeem ingesteld: de 
systeemtijd wordt aangepast. 

 
Buitentemp leverancier 
In de LPB-installatie is maar 1 buiten-
temperatuursensor noodzakelijk. Deze 
is aan een vrij selecteerbare regulateur 
aangesloten en levert het signaal via de 
LPB aan de regulateur zonder sensor. 
In de aanduiding verschijnt als eerste 
getal het segmentnummer en als twee-
de het apparaatnummer. 
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Menu: Fout, Onderhoud / Service 

  

Regelnr. Bedieningsregel 

6710 Reset alarmrelais 

Fabrieksinstelling 

Nee 

Bij een defect kan een foutmelding 
opgeroepen worden in het informatie-
vak via de informatietoets. 
Daarbij wordt ook de oorzaak van het 
defect beschreven. 
 
Bevestigingen 
In geval van een defect kan in relais 
QX een alarm geactiveerd worden. 
Het relais QX moet dienovereen-
komstig geconfigureerd zijn. Het alarm-
relais kan met deze instelling met JA 
teruggeplaats worden. 
 
 
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. 
 
 
 
 
Fouthistorie 
Het hoofdtoestel slaat de laatste 
10 fouten vast 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. 
 
Onderhoudsfuncties 
 
Branderuren interval/branderstarts 
interval/onderhoudsinterval 
Zodra de ingestelde tijd van de 
branderuren of –starts of van de 
onderhoudsperiode ten einde is, wordt 
een onderhoudsmelding gegeven. Voor 
de melding worden de bedrijfsuren en – 
starts van de eerste brandertrap 
(ingang E1) of de maanden geteld. 
 
Branderuren 
Branderstarts sinds onderhoud 
Tijd sinds onderhoud 
 
De actuele waarde wordt berekend en 
aangegeven. De waarde is in deze 
bedieningsregel terug te zetten op 0. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6740 Aanv temp 1 alarm  - - : - - 

6741 Aanv temp 2 alarm  - - : - - 

6745 Alarm tapwaterlading  - - : - - 

Regelnr. Bedieningsregel 

6800…6819 Historie … 

Regelnr. Bedieningsregel 

7044 Onderhoud Interval 

7045 Tijd sinds onderhoud 



 

52 

 
 
 
 
Menu: Onderhoud / Service 

  

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. 
 
 
Instelling nominale temperatuur in 
handmatige bediening 
Nadat handmatige bediening ingescha-
keld is, moet in het hoofddisplay 
gewisseld worden. Daar wordt het 
symbool- voor onderhoud/speciale 
bediening weergegeven. Door de 
informatietoets in te drukken,wordt in 
de informatieweergave ge- wisseld 
naar “handmatige bediening”, waar de 
nominale waarde ingesteld kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulaties 
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 
buitentemperatuur overstuurd door de 
ingestelde simulatietemperatuur. 
 
 
Telefoon servicedienst 
Instelling van het telefoonnummer dat 
in de informatie weergegeven wordt. 

Regelnr. Bedieningsregel 

7140 Handbedrijf 

Fabrieksinstelling 

Uit 

Benaming   Uitgang Toestand 

Zonne-energie Collectorpomp Q5 uit 

Tapwater Laadpomp Q3 Aan 

  Draaikraan Q3 uit 

  Circulatiepomp Q4 Aan 

  Elektrische bijverwarming K6 Aan 

Verwarmingskring 1,2,P Pomp verwarmingskring Q2 
Q6 
Q20 

Aan 

  Menginrichting open/dicht Y1/Y2 Uit 

  VG-pomp 2e trap Q21 
Q22 
Q23 

Aan 

Extra functies H1-pomp Q15 Aan 

  H2-pomp Q18 Aan 

  Alarmuitgang K10 Uit 

Regelnr. Bedieningsregel 

7150 Simulatie buitentemp 

De berekening van de drie genoemde 
buitentemperaturen loopt tijdens de 
simulatie van de actuele buitentempe-
ratuur 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 tijd van 5 uur 

Regelnr. Bedieningsregel 

7170 Telefoon servicedienst 

Fabrieksinstelling 

 - - : - - 
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Menu: Ingangs- en uitgangstest, Sensorwaarden, Status, Diagnose 

  

Regelnr. Bedieningsregel 

7700…7846   

Fabrieksinstelling 

 - - : - - 

Regelnr. Bedienzeile 

8000 Status verwarmingsgroep 1 

8001 Status verwarmingsgroep 2 

8002 Status verwarmingsgroep P 

8003 Status tapwater 

8007 Status zonne-energie 

Met de ingangs- en uitgangstest 
kunnen de aangesloten componenten 
op hun foutloze functionaliteit ge- con-
troleerd worden. Door een instelling uit 
de relaistest te kiezen wordt het over-
eenkomstige relais gestart, waardoor 
de aangesloten componenten in ge-
bruik ge- nomen worden. Daardoor kan 
de correcte werking en de correcte be- 
drading van het relais gecontroleerd 
worden. 
 
 
 

Sensorwaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Regelnr. Bedieningsregel 

8510…8531   

Regelnr. Bedieningsregel 

8700…9055   

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

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

Temperatuur 
 

°C 

Sensor 
buitentemperatuur 

kΩΩΩΩ 

Sensor ketel, vertrek, boiler, 
collector, retourloop 

kΩΩΩΩ 

- 20 7,6  

- 10 4,6  

0 2,9 32,5 

10 1,8 19,9 

20 1,2 12,5 

30 0,8 8,1 

40  5,3 

50  3,6 

60  2,5 

70  1,7 

80  1,2 

100  0,7 

Bij de relaistest blijft de begrenzing 
door de elektronische TR 
(keteltemperatuur) behouden. Andere 
begrenzingen werken niet. De gekozen 
sensorwaarden worden binnen ten 
hoogste 5 seconden geactualiseerd. De 
weergave gebeurt zonder correctie van 
de meetwaarde. 
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Wisselstukken 

 Beschrijving Art.-Nr. 

 Regelaar LOGON B WZ1  
65000543  

 Bedieneenheid LOGON B AVS37  
12049430 

 Verbindingskabel LOGON B - Bedieneenheid  
65000188 

 Klem  
12002501 

 2 polige Rast 5 stekker voor: 
BX1, BX2, H1 

B1 
 AF/B9 
BW/B3 

QAA/RG/CL+ 
LPB/DB 

 
12049452 
12049463 
12049474 
12049485 
12049496 
12087237 

 3 polige Rast 5 stekker voor: 
QX1, Q2, Q3 

 
12046350 

 4 polige Rast 5 stekker voor: 
Mengkraan  Y1 

 
12046361 

 5 polige Rast 5 stekker voor: 
Netaansluiting 

 
12049518 
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informatie 

  

Doseerspanning AC 230 V (± 10%) 

Doseerfrequentie 50/60 Hz 

Maximale vermogensopname LOGON B WZ1: 10 VA 

  

Voeding 

(Voeding en uitgangen) Draad of snoer (gevlochten of met 
draadeindmof): 
1 ader: 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 LOGON B WZ1 
randapparatuur 
Max. totale leidinglengte 
Minimale leidingdoorsnede 

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

Interfaces 

Ingangen Digitale ingangen H1/ H2 Lage beveiligingsspanning voor potentiaalvrije 
contacten met lage spanning: 
Spanning bij open contact: DC 12 V 
Stroom bij gesloten contact DC 3 mA 

Analoge ingang  H1/ H2 Werkbereik lage beveiligingsspanning 
DC (0...10) V 
Interne weerstand: > 100 kO 

Sensoringang B9 
Sensoringangen B1, B2, B3, B12, BX 
BX2 

NTC1k (QAC34) 
  
NTC10k (QAZ36, QAD36) 

   

Toegelaten sensorleidingen (Cu): 0.25 0.5   0.75 1.0     1.5  (mm2) 

Bij doorsnede:  20        40    60  80     120 (m) 

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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 ELCO GmbH 
D - 64546 Mörfelden-Walldorf 
 

ELCO Austria GmbH 
A - 2544 Leobersdorf 
 

ELCOTHERM AG 
CH - 7324 Vilters 
 

ELCO-Rendamax B.V. 
NL - 1410 AB Naarden 
 

ELCO Belgium n.v./s.a. 
B - 1731 Zellik 
 

ELCO 
I - 31023 Resana 

Service: 


