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Normen 
Voor een veilige en correcte werking 
van de regelaar, gelieve volgende nor-
men te respecteren: 

 
VDE-0100 
Richtlijnen voor het oprichten van sterk-
stroominstallaties tot 1000V 
 
VDE-0105 
Werking van sterkstroominstallaties – 
algemene begrippen 
 
EN 50165 
Elektrische uitrusting van niet elektrisch 
verwarmde verwarmingstoestellen 
 
EN 60335-1 
Veiligheid van elektrische toestellen 
voor huishoudelijk gebruik 
 
Zwitserland 
Voor Zwitserland zijn volgende normen 
te respecteren SEV en ESTI 
 
Oostenrijk 
Voor Oostenrijk gelden er verder: 
ÖVE voorschriften en lokale voorschrif-
ten 
 
 

Worden er technische veranderingen 
aan de regelaar of andere toebehoren 
uitgevoerd 
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Montagehandleiding wandmodule regelaar LOGON B 
 
 
 
Montage 

  

Uitvoering netaanslutiting 
 
De installatie en de elektrische aanslui-
tingen dienen uitsluitend te gebeuren 
door een erkend vakman. 
De SEV, VDE-, EN-, EVU-richtlijnen en 
landspecifieke normen dienen in acht 
genomen te worden. In het algemeen 
mag de regelaar enkel opengemaakt 
worden door een erkend installateur. 
 
Wand-montage 

• 6 dekselschroeven losschroeven en 
deksel verwijderen 

• Wandbehuizing aan de muur houden 
en 4 gaten (5mm) aftekenen 

• 4 gaten boren (5mm) 
• 4 Befestigungslöcher bohren 
• Met behulp van de meegeleverde 

schroeven de wandmodule bevesti-
gen 

• Het is aangeraden een kabelgoot (1) 
te monteren aan de kabeldoorvoer 
van de wandbehuizing. Na de monta-
ge worden de kabels hierdoor volledig 
afgedekt. De optimale diepte van de 
kabelgoot is 60mm. Om het doorvoe-
ren van de kabels te vergemakkelij-
ken is het aangeraden de kabelgoot 
achteraf te monteren. 
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De netaansluiting wordt gemaakt via de 
5-polige klem (2) van de LOGON B. De 
CV regelaar moet met behulp van ge-
schikte accessoires gescheiden kunnen 
worden van het net. Hiervoor zijn 2-
polige schakelaars  met een contact-
opening van >3mm te gebruiken. 
 
Netspanning: 230V, 50Hz 
Te gebruiken zekering: 6,3A 
De totale stroomopname van de rege-
laar mag in geen geval de 6,3A over-
schrijden. 
 
De verbinding tussen regelaar en span-
ning dient met een minimumdiameter 
van 3x1.0mm² aangesloten te worden. 

Aansluiten Netspanning 
De stroomvoerende kabels dienen met 
behulp van de kabelhouders (3) ge-
fixeerd te worden, zodat er geen risico 
bestaat dat de kabels los komen. In het 
geval van de G2Z2 versie dient er een 
brug tussen L en L1 geplaatst te wor-
den. 
 
Stekkerverbinding tussen pomp-
groepen en LOGON B 
De elektrische verbindingen van de 
pompgroepen gebeuren via gecodeer-
de stekkers op de LOGON B regelaar. 
Hier kunnen de stekkers van de pomp-
groepen rechtstreeks aangesloten wor-
den. In het geval dat er niet met pomp-
groepen wordt gewerkt kan men ge-
bruik maken van de meegeleverde 
stekkers. 
 
De voelers en andere kabels dienen 
ook aangesloten te worden via geco-
deerde stekkers op de LOGON B (zie 
elektrisch schema). De kabels dienen 
met behulp van de kabelhouders geze-
kerd te worden. 
De stekkers van het bedieningspaneel 
(8) op plaats X30 (5) aansluiten. 

• Deksel (6) van onder naar boven 
plaatsen en met 6 schroeven monte-
ren, zodat de haartjes langs de bin-
nenzijde van de wandmodule komen 
te liggen. 

• Afdekplaat kabelgoot monteren 
• Ingebruikname en parametrering van 

de CVkringen en tapwaterproductie in 
functie van het type installatie. 

5 

1 

8 
 
 
7 

6 



 

4 

Montage 
 
 
 
Elektrische aansluitingen 

Buitenvoeler AF/B9 

• plaatsing: minstens 2m boven de 
grond en bij voorkeur aan de noordzij-
de van het gebouw 

• er op letten dat de voeler in geen 
geval wordt beïnvloed door de 
schouw, rookgasafvoer of een ven-
ster 

• manier van aanbrengen: De voeler zo 
draaien dat de kabel er langs onder 
uitkomt 

Voelers monteren 
In functie van de hydraulica en het type 
ketel dienen er volgende voelers aan-
gesloten worden: 
 
Vertrekvoeler VF/B1, B12  

• plaatsing: minstens 50cm boven de 
CV pomp op het de vertrekleiding na 
de mengkraan. 

Boilervoeler B3,B31,B4,B41 
In de dompelhuls van de respectievelij-
ke boilers plaatsen 
 
Max lengte van de koperleidingen 
120m bij 1,5mm² 
80m bij 1mm² 
60m bij 0,75mm² 
40m bij 0,5mm² 
20m bij 0,25mm² 

Verbinding met ketel of warmtepomp 
Wordt de wandmodule LOGON B ge-
bruikt als uitbreidingsmodule voor een 
bestaande LOGON B regelaar in een 
ketel of een warmtepomp. Op dat ogen-
blik is het nodig om een LPB bus ver-
binding te maken tussen beiden rege-
laars via de klemmen MB en DB 

Wandregelaar  
LOGON B 

Ketelregelaar  
LOGON B 

Verbinding met LMU regelaar 
Wordt de wandmodule LOGON B ge-
bruikt als uitbreidingsmodule voor een 
bestaande LMU regelaar, dan is een 
clip-in OCI420 nodig. Deze wordt mbv 
de flat kabel op X40 of  X50 van de 
LMU aangesloten. 
 
Om een verbinding te maken tussen 
beide moeten de klemmen MB en DB 
met elkaar verbonden worden tussen 
regelaar en clip-in. 

Ketelregelaar  
LMU 

DB MB 

Wandregelaar 
LOGON B 

  
 

Clip IN 
OCI 420 

  

flat kabel  
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Montage 
 
 
 
Elektrische aansluitingen 

  

Klemmen  Aansluiting  

L,PE,N,L1,S3  Voeding  

N, PE, Q3 Tapwater-pomp, omkeerklep (max.2A)  

N, PE, Q2 CV pomp,mengkraanpomp (max. 2A) 

Y1, N, PE, Y2 Mengkraanmotor  

N, PE, QX1 Multifucntionele uitgang (max.2A)  

Klemmen  Aansluiting  

DB,  MB LPB - Bus 

CL+,  CL- BSB - Bus 

CL+,  CL- Afstandsbediening QAA75 (+=1 en – = 2) 

B3,  M Boilervoeler boven (QAZ36) 

B9,  M Buitentemperatuurvoeler (QAC34) 
Is niet nodig indien op hoofdregelaar er al 
een buitenvoeler is aangesloten. 

H1,  M Digitale-/  0-10V ingang  

B1,  M Vertrekvoeler CV1 (QAD36) 

BX1,  M Multifunctionele ingang 1 

BX2,  M Multifunctionele ingang 2 

230V aansluiting  

Voeler aanslutingen 

Gelieve bij het aansluiten het elektrische schema te raadplegen 
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Montage 
 
 
 
Elektrische aansluitingen  

  

Klemmen  Aansluiting  

N, PE, Q3 Tapwater-pomp, omkeerklep (max.2A) 

N, PE, Q2 1 CV pomp,mengkraanpomp (max. 2A) 

Y1, N, PE, Y2 1 Mengkraanmotor  

N, PE, QX1 Multifunctionele uitgang 1  (max.2A) 

N, PE, Q6 2 CV pomp,mengkraanpomp (max. 2A)  

Y5, N, PE, Y6 2 Mengkraanmotor  

N, PE, QX2 Multifunctionele uitgang 2 (max.2A) 

N, PE, QX3 Multifunctionele uitgang 3 (max.2A) 

EX2 
FX4 
QX4  
QX4 

Multifunctionele ingang 
Fase Multifunctionele uitgang 4 
Multifunctionele uitgang 4 UIT 
Multifunctionele uitgang 4 AAN 

SK1, SK2 Veiligheidskring (enkel bij 1-traps brander) 

L1, PE, N, T1, T2, S3 Brander 1ste trap (enkel bij 1-traps brander) 

L, PE, N, L1, S3 Voeding 

Klemmen  Aansluiting  

DB,  MB LPB - Bus 

CL+,  CL- BSB - Bus 

CL+,  CL- Afstandsbediening QAA75 (+=1 en – = 2) 

CL+,  CL-,  G+  Afstandsbediening QAA75 (+=1 en – = 2) 

B2,  M Ketelvoeler 

B3,  M Boilervoeler boven (QAZ36) 

B9,  M Buitentemperatuurvoeler (QAC34) 
Is niet nodig indien op hoofdregelaar er al 
een buitenvoeler is aangesloten. 

H1,  M Digitale-/  0-10V ingang 

B1,  M Vertrekvoeler CV1 (QAD36) 

BX1,  M Multifunctionele ingang 1 

BX2,  M Multifunctionele ingang 2 

B12,  M Vertrekvoeler CV2 (QAD36)  

H3,  M Digitale-/  0-10V ingang  

BX3,  M Multifunctionele ingang 3 

BX4,  M Multifunctionele ingang 4 

UX, M 0-10VDC uitgang  

230 V aansluiting 

Voeler aanslutingen 

FX4 
QX4 

QX4 

Gelieve bij het aansluiten het elektrische schema te raadplegen 
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Montage 
 
 
 
Ingebruikname en parametrering 

  

Gebruiken als uitbreidingsregelaar 
De wandregelaar is standaard ingesteld 
als uitbreidingsregelaar (slave) met 
LPB adres ingesteld op 2 (parameter 
6600). Hiermee wordt de warmteop-
wekking gestuurd vanuit de CV ketel 
(Master) samen met de hierop aange-
sloten CV kringen. Op de uitbreidings-
regelaar LOGON B worden verdere CV 
kringen, warmwaterbereiding en solar 
warmwaterproductie gestuurd. Is de 
LOGON BG2Z2 ingesteld als uitbrei-
dingsregelaar, dan worden volgende 
functies op dat ogenblik niet langer on-
dersteund: Buffervat, Cascade, Solar 
CV ondersteuning, vaste brandstof ke-
tel. 
 
Hydraulisch schema 
Wordt er een CV toestel met LMU rege-
ling gebruikt als Master, dan is het 
noodzakelijk het hydraulisch schema 
aan te passen. 
 
 
 
 
Inzetten als energiemanager 
De wandregelaar LOGON BG2Z2 kan 
alternatief ook gebruikt worden als 
energiemanager. Hiervoor dient het 
LPB adres (par.6600) op 1 ingesteld 
worden (Master). 
Hiermee kan de regelaar naast de func-
ties van CV kringuitbreiding en warm-
waterproductie ook volgende fucnties 
ondersteunen: Buffervat, Solar CV on-
dersteuning, vaste brandstof ketel. 
 
Verdere uitbreidingsregelaars (Slave) 
kunnen vervolgens nog extra aangeslo-
ten worden op de LOGON BG2Z2. 
 
 
 
Inzetten als cascaderegelaar 
 
De wandregelaar LOGON B G2Z2 kan 
alternatief ook gebruikt worden als cas-
cademanager. Hiervoor worden meer-
dere ketels volgens de instellingen op 
de regelaar (Menu cascade) door de 
regelaar uit-of aangeschakeld. 
 
Het cascademenu wordt geactiveerd 
van zodra een vertrekvoeler B10 wordt 
aangesloten op het gemeenschappelij-
ke vertrek na de evenwichtsfles. Een 
multifunctionele uitgang BX dient hier-
voor geparametreerd te worden. 
Bijkomend moet het LPB adres op 1 in-
gesteld worden (Par.6600). De aange-
sloten ketels met LMU of LOGON B 
moeten elk als slave ingesteld worden. 

Toestel  Toesteladres 
 

LOGON B / LMU 7  
BZ: 6600 
LMU 6  
QAA: 605 

Segmentadres 
 

LOGON B/LMU7 
BZ 6601 
LMU 6  
QAA: 606 

CV toestel met LOGON B of LMU  1 0 

Wandregelaar  1 2 0 

Wandregelaar  2 3 0 

... ... 0 

Functie  

Master 

Slave 1 

Slave 2 

… 

Toestel  Toesteladres 
 

LOGON B / LMU 7  
BZ: 6600 
LMU 6  
QAA: 605 

Segmentadres 
 

LOGON B/LMU7 
BZ 6601 
LMU 6  
QAA: 606 

Functie  

Wandregelaar LOGON BG2Z2  1 0 Master 

CV toestel met LOGON B of LMU  2 0 Slave 1 

... ... 0 ... 

Wandregelaar 2  4 0 Slave 3 

Wandregelaar 1  3 0 Slave 2 

Toestel  Toesteladres 
 

LOGON B / LMU 7  
BZ: 6600 
LMU 6  
QAA: 605 

Segmentadres 
 

LOGON B/LMU7 
BZ 6601 
LMU 6  
QAA: 606 

Wandregelaar LOGON BG2Z2  1 0 

1 CV ketel met LOGON B of LMU  2 0 

2 CV ketel met LOGON B of LMU  3 0 

... ... 0 

Functie  

Master 

Slave 1 

Slave 2 

… 

Opgelet! 
Wordt een LMU regelaar aangesloten 
(THISION/TRIGON) in de cascadere-
geling dan moet het hydraulisch sche-
ma van deze ketels op 80 ingesteld 
worden. 
Eens in een cascade aangesloten kun-
nen er geen kringen meer gestuurd 
worden rechtsreeks vanuit de ketelre-
gelaars LMU. 

Op ketels met een LOGON B regelaar 
kan er nog enkel een ketelpomp Q1 
ingesteld worden op de multifunctionele 
uitgang QX1. 

Toevoerpomp 
Wordt er op de Master regeling een 
ketelpomp (Vb. schema 66) of een toe-
voerpomp (Q8 bij MU, Q14 bij LOGON 
B) aangestuurd, dan moet deze functie 
ook op de uitbreidingsregeling geacti-
veerd worden. Hiervoor moet er per 
gebruikte kring van de uitbreidingsrege-
laar het volgende ingesteld worden: 
Met voorregelaar/toevoerpomp op Ja 
instellen (HK1=Par. 872 / 
HK2=Par.1172 / HKP=Par.1472 / Tap-
water=Par.5092) 

Toestel Instellen hydr. 
Schema  

THISION  3 → 67 

THISION S 3 → 67 

TRIGON 66 → 66 

TRIGON S 66 → 66 

TRIGON L 66 → 66 

Par. 

552 

5701 

552 

552 

552 
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