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OPGELET 
 
De toegang tot het derde bedieningsniveau is uitslui-
tend voorbehouden aan de gespecialiseerde vak-
man.  
 
Verkeerde instellingen van de parameters en de fa-
brieksinstelling hebben een foutieve werking tot ge-
volg en kunnen de werking van de verwarmingsin-
stallatie aanzienlijk beïnvloeden.  
 
Door een verkeerde instelling van het bedieningsni-
veau 3 kan het noodzakelijk zijn beroep te doen op 
een technieker. 
 
De kosten voor de inschakeling van serviceperso-
neel zijn ten laste van de aanvrager.  

Derde bedieningsniveau E3 
 
Voor de gespecialiseerde vakman 
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Het bedieningsniveau 3 : E3 
Door het openen van het derde bedieningsniveau krijgen de bedieningstoetsen van de regelaar een heel andere betekenis dan deze 
die ze bij de normale werking hebben. In het derde bedieningsniveau kunnen de ingestelde waarden en configuratiegegevens wor-
den gewijzigd. De hier doorgevoerde instellingen bepalen de fundamentele werking van de regelaar in een installatie.  
De toegang tot het derde bedieningsniveau mag alleen door de gespecialiseerde vakman uitgevoerd worden. Foutieve instellingen 
kunnen de werking van de installatie immers grondig verstoren en moeten in ieder geval worden vermeden.  
 
In het derde bedieningsniveau (Toetsen “+” en “-” gelijktijdig voor 5 sec indrukken) verschijnt het type van de regelaar, het versie-
nummer en de aanduiding 'E3' in het display, als kenmerk dat men zich in het derde bedieningsniveau bevindt.  

Bedieningsniveau 3 
 
 
Openen en verlaten 

 
 

 
     Derde bedieningsniveau 
 
 

            Terugschakeling naar           naar eer-
ste niveau 
            of automatisch na 60 sec.                                                                                 

Openen en verlaten 
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Bedieningsniveau 3 
 
 
Opvraging meetwaarden 

De temperaturen verschijnen door meerdere malen op de maantoets te drukken. 
De getoonde temperaturen behoren toe aan het getoonde verwarmingskring nummer. 
Wilt U de dezelfde temperatuur van verschillende kringen zien, dan kan dit door de toets ’dag tempera-
tuur’ (toets holle zon) in te drukken. 
Bij kring 1 “Basis-regelaar” verschijnt de keteltemperatuur in het display. 
Na de laatste waarde van de eerste kring, verschijnt na indrukken maantoets de waarden van de tweede 
kring.  

 DIS-
PLAY 

Ketelkring 1 ketelkring 2*** ketelkring 3 ketelkring 4 

1 TA Buitentempratuur Buitentempratuur Buitentempratuur Buitentempratuur 

2 TV Voorlooptemperatuur Voorlooptemperatuur Voorlooptemperatuur Voorlooptemperatuur 

3 TW Boilertemperatuur Boilertemperatuur Boilertemperatuur Boilertemperatuur 

4 TR Ruimtetemperatuur Ruimtetemperatuur Ruimtetemperatuur Ruimtetemperatuur 

5 TM Gem. Ruimtetemp. Gem. Ruimtetemp. Gem. Ruimtetemp. Gem. Ruimtetemp. 

6 TK* Keteltemperatuur    
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TS 
           
TRI  
 ---** 

Volgens configuratie:    
−Watertemperatuur 

onderboiler  
−Retourtemperatuur   
−Urenteller 

   

Derde bedieningsniveau 
 
 
Meettemperaturen oproepen  
Volgende meettemperaturen 
 
 
Volgende verwarmingskring 
oproepen 
 
Terugschakeling naar        
naar eerste niveau 
of automatisch na 60 sec.                                                                   

*     TKO     Bij werkingsmogelijkheden Nr.37=1(ULTRON-functie) wordt de keteltempera   
                  tuur van de MPA getoond, wanneer geen eigen  voeler is aangesloten. 
**   —–       De meetwaarde voor bedrijfsurenteller wordt enkel bij werkingsmogelijkheden 
                  Nr.31=1 getoond.  
***              In de tweede kring wordt bij configuratie WKBM4 enkel de ruimtetemperatuur  
                  getoond. 

 
Wijzigen temperatuur in het normale display 
 
De getoonde meetwaarde kan standvastig in het normale display gebracht worden door 5 sec. de “+” knop in 
te houden. 
Wordt de keteltemperatuur in het normale display getoond, wordt deze waarde altijd getoond, onafhankelijk 
welke kring het display toont (symbool TK). 
Bij de gemeten buitentemperatuur in het normale display, verschijnt de meetwaarde van elke kring (indien 
hier een buitenvoeler aangesloten is) of de meetwaarde van de eerste kring (symbool TA1). 

Opvraging meetwaarden 
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Bedieningsniveau 3 
 
 
Insteltemperaturen oproepen 

Insteltemperaturen oproepen 

Derde bedieningsniveau 
 
 
Insteltemperaturen oproepen      
Wijzigen van de waarden 
 
 
Volgende insteltemperaturen 
 
Volgende verwarmingskring op-
roepen 
 
Terugschakeling naar normaal 
display 
of automatisch na 60 sec.                                                         

De insteltemperaturen verschijnen door meerdere malen op de zontoets te drukken. 
Bij de insteltemperaturen toebehorend aan een verwarmingskring verschijnt het symbool met  kringnummer . 
De waarde in het display wordt samen met een afkorting getoond.  
Dezelfde waarden voor de verschillende kringen kan men zien, door de toets ’dag temperatuur’ (toets holle 
zon) in te drukken. 
Bij kring 1 “Basis-regelaar” verschijnt na de specifieke kring insteltemperaturen, de instelwaarden voor de  
ketel in het display. 
Na de laatste waarde van de eerste kring, verschijnt na indrukken zontoets de eerste waarde van de tweede 
kring in het display. 

 DIS-
PLAY 

Werking- 
instelling 
ULTRON 

Stan-
daard- 

instelling    
g 

Ketelkring 1 ketelkring 2 ketelkring 3 ketelkring 4 

1 WS 55 °C 55 °C Boilerwater Boilerwater Boilerwater Boilerwater 

2 VX 90 °C 90 °C Maximale voorlooptemp. Max. voorlootemp. Max. voorlooptemp Max. voorlooptemp. 

3 VN 12 °C 12 °C Minimale voorlooptemp. Min. Voorlooptemp. Min. voorlooptemp. Min. voorlooptemp. 

4 RA 12 °C      
(4 °C) 

12 °C      
(4 °C) 

Waarde ruimtetemp.  
uitschakeling 

Waarde ruimte-
temp. uitschakeling 

Waarde ruimte-
temp. uitschakeling 

Waarde ruimtetemp. 
uitschakeling 

5 KS 24 °C 35 °C Ketelsteuntemperatuur    

6 AU 23 °C 23 °C Uitschakeltemperatuur    

7 HY - 12 °C Branderhysterese    

8 RL -  35 °C Retourtemperatuur    

9 KX - 90 °C Maximum keteltemp,    

10 WE 20 °C 20 °C Max. temp. Onderboiler    

11 DF2 - 25 °C Verschil voor 2e trap    

12 DM - 12 °C Min. Verschil voor  2e trap    

13 AX - 5 °C Max. buitentemp voor  2e trap    

Instelling bij  werkingsmogelijkheden Nr.37=1
(ULTRON-functie) worden  de instelwaarden 
naar de ULTRON functie verandert. 
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Verklaring van de instelwaarden 
 
 
2   Begrenzing van de instelwaarde van de voorlooptemperatuur. Bij vloerverwarming ( werkingsinstelling 
     Nr.1 = 1— JA) bedraagt deze waarde maximaal 40°C, onafhankelijk van de instelling 
3   Bij werkingsinstelling   Nr.10 = 1— JA (mengkraanbegrenzing) wordt de instelwaarde voor de voorloop
     temperatuur minstens op deze waarde gehouden. De begrenzing geld, zolang deze kring zich niet in zo-
     merregime bevindt. 
6   Minimalebegrenzing van de keteltemperatuur, zolang niet alle verwarmingskringen uitgeschakeld of in zo-
     merregime zijn; grenswaarde voor ketelstartbelasting. 
8   Grenswaarde voor de ketelstartbelasting en inschakelen van de retourpomp, wanneer op de ingang Taux 
     een retourvoeler aangesloten is en de werkingsinstellingen Nr.21 respectievelijk Nr. 22 ingesteld zijn. 
10 Bij het overschreiden van deze temperatuur aan de voeler Taux schakelt de boilerlading bij onderboiler uit. 
11 Overschrijd het differentieel van de werkelijke keteltemperatuur tot de ingestelde keteltemperatuur deze 
     differentieel, schakelen beide brandertrappen aan. 
12 De tweede brandertrap schakelt ook via tijdsturing enkel in wanneer het verschil van werkelijke keteltem
     peratuur tot de ingestelde keteltemperatuur  groter als deze waarde is. 
13 Bij het overschrijden van deze buitentemperatuur schakelt de tweede brandertrap enkel in bij boilerlading. 
 
 

Bedieningsniveau 3 
 
 
Insteltemperaturen oproepen 
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Bedieningsniveau 3 
 
 
Tijden oproepen 

Insteltemperaturen oproepen 

Derde bedieningsniveau 
 
 
Tijden oproepen      
 
Wijzigen van de waarden 
 
 
Volgende tijden oproepen 
 
Volgende verwarmingskring op-
roepen 
 
Terugschakeling naar normaal 
display 
of automatisch na 60 sec.                                                         

De tijden verschijnen door meerdere malen op de kraantoets te drukken. 
De waarde in het display wordt samen met een afkorting getoond.  
Dezelfde waarden voor de verschillende kringen kan men zien, door de toets ’dag temperatuur’ (toets holle 
zon) in te drukken. 

 DIS-
PLAY 

Bereik Werking- 
instelling 
ULTRON 

Standaard- 
instelling 
nr; 37= 0 

Ketelkring 1 ketelkring 2 ketelkring 3 ketelkring 4 

1 AO 1…99 5min/°C 5min/°C Faktor vervroeging 
schakeltijd 

Faktor vervroe-
ging schakel-
tijd 

Faktor vervroe-
ging schakel-
tijd 

Faktor vervroe-
ging schakeltijd 

2 MB 1…10 min - 1 min Min. Branderwerking tijd    

3 EZ 3…99 min - 15 min Schakeltijd 2e trap    

4 WN 1…10 min 3 min 3 min Nalooptijd boilerpomp    

5 PU 3…90 4 4 Taktgetal pompen    

6 ML 1…10 min 7 min 7 min Min. Laadtijd onderboiler    

7 PN 3…90 sec 20 sec 20 sec Nalooptijd pompen    

Instelling bij  werkingsmogelijkhe-
den Nr.37=1(ULTRON-functie) 
worden  de instelwaarden naar de 
ULTRON functie verandert. 

Verklaring van de Tijden 
 
1   Factor vervroeging schakeltijd: min/°C. Vb.: (ingestelde ruimtetemp.— werkelijke ruimtetemp.) = (22°C—  
     20°C = 2°C.  Vervroeging = 2°C x 5 min/°C = 10 min + factor, die uit de traagheid van het systeem komt.   
3   In– en uit schakelcriterium voor de 2de brandertrap.  Is het verschil (werkelijke keteltemperatuur tot de 
     ingestelde keteltemperatuur) groter dan de ingestelde minimum differentieel, wordt na het verstrijken van 
     deze tijd de tweede brandertrap gestart. Analoog wordt bij overschrijden van de ketel insteltemperatuur 
     en aflopen van deze tijd de tweede brandertrap uitgeschakeld  
4   Nalooptijd van de boilerpomp na beëindiging van de boilerlading.  
5   Deze factor bepaald de  duur van een periode voor het in/uitschakelen van de ketelpomp, wen het takten 
     van deze pomp vrijgegeven is.Vb.: Een taktgetal van 16 geeft een duur van periode van ongeveer 6 min.. 
     De pomp takt zolang de ingestelde keteltemperatuur boven de voorloopwaarde voor de glijdende kring ligt  
6   Bij gebuik van een onderboiler wordt bij het overschrijden van de  uitschakeltemperatuur minstens voor 
     deze tijd de boiler geladen. 
12 De tweede brandertrap schakelt ook via tijdsturing enkel in wanneer het verschil van werkelijke keteltem
     peratuur tot de ingestelde keteltemperatuur  groter als deze waarde is. 
13 Bij het uitschakelen van de brander draaien de pompen deze tijd na, om restwarmte af te voeren. 
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Bedieningsniveau 3 
 
Tijden oproepen 
Bedrijfsurenteller 

Derde bedieningsniveau 
 
 
Tijden oproepen      
 
Bedrijfsurenteller oproepen 
 
 
Bedrijfsurenteller tweede trap 
oproepen 
 
 

De bedrijfsuren verschijnen in mhet display. 
In het derde niveau werkingsinstelling Nr.24 = 1— JA zijn. 
(Omschakeling tussen urenteller en onderboiler) 
Door nogmaals de toets waterkraan in te drukken worden de bedrijfsuren van de tweede brandertrap ge-
toond. 
Als kenteken verschijnt het symbool              in het display . 
    
Er woreen volle uren in het display getoond. Vb. 1.501.301 uren. 
De waarde in het display wordt samen met een afkorting getoond.  
 

Bedrijfsurenteller oproepen 
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Bedieningsniveau 3 
 
 
Werkingsinstellingen 

Werkingsinstellingen oproepen 

Derde bedieningsniveau 
 
 
Werkingsinstellingen oproepen   
 
Wijzigen van de waarden 
 
 
Volgende instelling oproepen 
 
Volgende verwarmingskring op-
roepen 
 
Terugschakeling naar normaal 
display 
of automatisch na 60 sec.                                                         

De JA/NEE werkingsinstellingen verschijnen na elkaar door meerdere malen op de “uit” toets te drukken. 
.  
Bij de specifieke verwarmingskring instellingen wordt het nummer van de kring getoond. 
De afzonderlijke JA/NEE instellingen zijn, zoals in de tabel te zien is , in volgorde genummerd. 
De betekenis van de instelling wordt door een afkorting getoond. 
 
Dezelfde waarde voor de afzonderlijke kringen kan men zien, door de toets ’dag temperatuur’ (toets holle 
zon) in te drukken. 
Bij kring 1 “Basis-regelaar” verschijnt na de specifieke kring werkingsinstellingen, de instelwaarden voor de  
ketel in het display. 
Na de laatste instelling van de eerste kring, verschijnt na indrukken “uit”toets de eerste waarde van de twee-
de kring in het display 
 
De instellingen JA/NEE kunnen met de toetsen “+” en “-” verandert worden. 
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Bedieningsniveau 3 
 
 
Werkingsinstellingen 

 DIS-
PLA
Y 

Werking- 
instelling 
ULTRON 

Standaard- 
instelling 
nr; 37= 0 

Ketelkring 1 ketelkring 2 ketelkring 3 ketelkring 4 

1 FU 0 Neen 0 Neen Vloerverwarming Vloerverwarming Vloerverwarming Vloerverwarming 

2 WG 1     Ja 1     Ja Weersafhankelijk Weersafhankelijk Weersafhankelijk Weersafhankelijk 

3 RS 1     Ja 1     Ja Ruimteuitschakeling Ruimteuitschakeling Ruimteuitschakeling Ruimteuitschakeling 

4 SO 0 Neen 0 Neen Vrijgave autom. Steilheid Vrijgave aut. Steilheid Vrijgave aut Steilheid Vrijgave aut. Steilheid 

5 AL 0 Neen 0 Neen Anti-legionellenfunctie Anti-legionellenfunctie Anti-legionellenfunctie Anti-legionellenfunctie 

6 WV 1     Ja 1     Ja Boilervoorrang Boilervoorrang Boilervoorrang Boilervoorrang 

7 WT 0 Voeler 0 Voeler Boilerthermostaat/-voeler WW-thermostaat/-voeler Boiler-thermostaat/-
voeler 

Boiler-thermostaat/-voeler 

8 WZ 0 Neen 0 Neen WW pomp uitstel WW pomp uitstel WW pomp uitstel WW pomp uitstel 

9 FS 1     Ja 1     Ja Afstandbediening Afstandbediening Afstandbediening Afstandbediening 

10 MB 0 Neen 0 Neen Mengkraanbegrenzing Mengkraanbegrenzing Mengkraanbegrenzing Mengkraanbegrenzing 

11 AO 0 Neen 0 Neen Optimalisatie aan Optimalisatie aan Optimalisatie aan Optimalisatie aan 

12 SV 0 Neen 0 Neen Vervroegen schakeltijd Vervroegen schakeltijd Vervroegen schakeltijd Vervroegen schakeltijd 

13 RT1 1     Ja 1     Ja Regeltype 1    

14 RT2 0 Neen 0 Neen Regeltype 2    

15 AK 1     Ja 1     Ja Atom. configuratie    

16 BY - 0 Neen Eén/-tweetraps    

17 HZ 0 Neen 0 Neen HSP2 : sanitaire circulator    

18 BZ 0 Neen 0 Neen BR2 : sanitaire circulator    

19 HR 0 Neen 0 Neen HSP2 als retourpomp    

20 BR 0 Neen 0 Neen BR2 als retourpomp    

21 RA - 0 Neen Retourpomp    

22 RR - 0 Neen Retourpomp regeling    

23 WP 0 Neen 0 Neen HSP1/2 bij boilerlading    

24 BH 1    Bedr. 1     Bedr. bedrijfuren/onderboiler    

25 AS 1     Aan 1     Aan Symbolen aan/ manueel    

26 WS 1     Ja 1     Ja Autom omschakeling Z/W    

27 VH 0 Neen 0 Neen Voor/achtergrondboiler    

28 VF 0 Neen 0 Neen Vertraging onderboiler    

29 KA - 0 Neen Ketel corrosie beveiliging    

30 ST 0 Neen 0 Neen Constante steuntemperatuur    

31 RP 0 Neen 0 Neen Service    

32 DF 1     Ja 1     Ja D2B-Bus aktief    

33 AY 0 Neen 1     Ja ASYN-Signaal ingeschakeld    

34 FW 0     HK1 0     HK1 Afstandbediening HK 1 of 2    

35 TE 0 Neen 1     Ja Takten ketel pomp    

36 KO - 0 LGM LGM ketel-instelw 0…10V    

37 UF 1     Ja 0 Neen ULTRON-Functies    

Bij het wijzigen van de JA/NEE INSTELLING 
Nr. 37 = 0 worden de waarden op “standaard 
instelling”  verandert.  

  WKBM WKBM4 

13 RT1 0 1 

14 RT2 1 0 

15 AK 1 1 

Automatische configuratie 
Met TV op de “basis-regelaar” 

  WKB WKBM WKBM4 

13 RT1 1 0 1 

14 RT2 1 1 0 

15 AK 0 0 0 

Manuele configuratie 
 
Zonder TV op de “basis-regelaar” : WKB 
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   1      Vloerverwarming                          verwarmingsprogramma 2 u. vervroegen  
                                                                 coëfficiënt voor ruimte uitschakeling op 4 K 
                                                                 steilheid van de verwarmingskring 1 op 0,5 
                                                                 maximale voorlooptemperatuur op 40°C 
                                                                 De constante voor schakeltijd vervroeging TAO op 10 min/°C. 

 
    2      Weersafhankelijk/                        Bij weersafhankelijke reling wordt de voorlooptemperatuur volgens een  
            Ruimteproportioneel                    steilheidscurve berekend.  
 
    3      Ruimte uitschakeling                   Is de werkelijke ruimtetemperatuur groter dan de ingestelde temperatuur,  wordt bereken  
                                                                 de voorlooptemperatuur overeenkomstig met de ingestelde ruimte uitschakeling  
                                                                 coëffici  ënt vermindert. 
 
    4      Vrijgave aut. Steilheid                  In het eerste bedieningsniveau kan de steilheids optimalisatie gestart  worden. 
 
    5      Antilegionellen-schakeling          Bij een vrijgegeven antilegionellen-schakeling wordt de waarde voor warm water voor de  
                                                                 eerste boilerladingen van de week op 70°C ingesteld. De antilegionellen-schakeling wordt 
                                                                 90 minuten vóór de omschakeling naar het dagregime geactiveerd 
       
    6      Boilervoorrang                             Tijdens de boilerlading zijn de verwarmingskringen uitgeschakeld. De boilerladingen van  
                                                                 de andere kringen volgen parallel. 
       
    7      WW-thermostaat/-Voeler              Aan de boilervoeler aansluiting is een thermostaat aangesloten. De boilerlading gebeurt   
                                                                 wanneer het contact gesloten is. 
       
    8      WW-pomp uitstel                         Uitstel van de boilerlading bij afgekoelde ketel, d.w.z. de boilerpomp schakelt maar in       
                                                                 wanneer de keteltemperatuur hoger is dan de warmwatertemperatuur. 
       
    9      Afstandbediening                        Uitschakelen van de afstandbediening 
 
  10      Mengkraan begrenzing                De ingestelde voorlooptemperatuur wordt op een minimale waarde begrenst. Deze be     
                                                                 grenzing blijft, zolang de ingestelde ruimtetemperatuur boven de buitentemperatuur ligt. 
 
  11      Opwarmings optimalisatie           De tijdsconstante voor de schakeltijdvervroeging worden doorlopend aangepast; Het crite 
                                                                 rium van optimalisatie is de opwarmtijd tot het bereiken van de ingestelde ruimtetemp. . 
                                                                 Er moet een ruitevoeler aanwezig zijn. 
       
  12      Vervroegen schakeltijd                Bij aansluiting van de ruimtevoelers wordt het tijdstip bij omschakeling naar dag-niveau,   
                                                                 zo berekend, dat de gewenste insteltemperatuur bij de omschakeling bereikt wordt. De    
                                                                 constante TAO, die deze vervroeging bepaald kan ingesteld worden.  
 
  13      Regelaartype 1 
 
  14      Regelaartype 2                                         Zie tabel vorige bladzijde 
 
  15      Atom. Configuratie 
 
  16      Eén-/tweetraps                             Tweetraps brander.  
                                                                 Inschakelen van de tweede trap in functie van de buitentemperatuur, het differentieel tus  
                                                                 sen TK ingesteld - TK werkelijk of de brander looptijd. 
                                                                  
  17      HSP 2 als san. circulator             Configuratie WKBM of WKB : de aansluiting van de sanitaire circulatie pomp op de uit      
                                                                 gang voor de tweede verwarmingspomp.  
 
  18      BR 2 als san. circulator                Eéntraps werking : de aansluiting van de sanitaire circulatie pomp op de uitgang voor de  
                                                                 tweede brandertrap. 

Bedieningsniveau 3 
 
Werkingsinstellingen 
Verklaring  
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  19      HSP 2 als retourpomp                  Configuratie WKBM of WKB : de aansluiting van de retourpomp op de uitgang voor de     
                                                                 tweede verwarmingspomp. 
       
  20      BR 2 als retourpomp                    Eéntraps werking : de aansluiting van retour pomp op de uitgang voor de  tweede bran-   
                                                                 dertrap. 
 
  21      Retour verbetering                       Indien de temperatuur onder de ingestelde ketel-steuntemperatuur zakt,  
                                                                 wordt de retourpomp ingeschakeld. 
                                                                 Bij aansluiting van een retourvoeler T aux wordt afhankelijk van deze temperatuur en de  
                                                                 instelde retourtemperatuur de pomp ingeschakeld.   
 
  22      Retour regeling                            De ketelstart belastin (ketelcorrosiebeveiliging) wordt afhankelijk van de ingestelde retour 
                                                                 temperatuur en werkelijke waarde geregeld. 
                                                                 Aan de voeleringang T aux moet een retourvoeler aangesloten zijn.                   
                                                                  
  23      HSP1/2 bij boilerlading                De verwarmingspomp (HSP 1 bij WKB of HSP 2 bij WKB) wordt tijdens de boilerlading     
                                                                 ingeschakeld. De boilerlading gebeurt d.m.v. een drieweg ventiel. 
 
  24      Bedsrijfsuren/onderboiler            Onderboilerbedrijf : De temperatuur van de tweede boilervoeler (onderboiler)  (aan T aux )  
                                                                 bepaald het uitschakelen van de boilerlading. 
  
  25      Alle symbolen aan of                   In de stand “Symbolen manueel” kunnen de bijkomende symbolen in het  
            manueel                                        display afzonderlijk in of uitgeschakeld worden. 
 
  26      Automatische                               Automatische omschakeling van het zomer/winteruur. 
            omschakeling                                
 
  27      Voor/achtergrond boiler               In de achtergrondboiler kan voor de vierde kring een tweede schakelprogramma geladen  
                                                                 worden.  
 
  28      Vertraging onderboiler                 Minimum laadtijd bij onderboiler werking 
 
  29      Ketelcorrosiebescherming          Als de keteltemperatuur onder de steuntemperatuur komt, worden, bij branderwerking, de 
                                                                 pompen van de verwarmingskring en de warmwaterbereiding uitgeschakeld, de  
                                                                 mengkraan is praktisch dicht. 
 
  30      Constante steuntemp.                  Ketel in de zomer constant op steuntemperatuur houden. 
 
  31      Service                                         De brander wordt uitgeschakeld 
 
  32      eBus aktief (D2B-Bus)                   Bij de aansluiting van een uitbreidingsmodule, of een MPA moet de transmissie 
                                                                 ingeschakeld worden. 
 
  33      ASYN-Signaal                               Bij aansluiting van een uitbreidingsmodule moet het ASYN-Signaal van de regelaar 
                                                                  ingesteld worden, wanneer GEEN MPA aangesloten is. Er kunnen geen twee toestellen  
                                                                 het ASYN-signaal op de Bus brengen.   
 
  34      Afstandbediening HK1 of  2         In de configuratie WKBM4 kan de afstandbediening met de ruimtevoeler aan de tweede 
                                                                 glijdende kring toegewezen worden. 
 
  35       Takten ketelpomp                       De temperatuur van de glijdende kring wordt via het pompentaktgetal van de ketelpomp 
                                                                 ingesteld. Is op het moment de ketelinstelwaarde groter als de temperatuur van de  
                                                                 glijdende kring, wordt de pomp getakt. 
                                                                 Is het takten niet gewenst, is de pomp uitgeschakeld wanneer de temperatuur onder de   
                                                                 grens T aus  (instelwaarde Nr.6) zakt, de pomp start opnieuw bij overschrijding. 

Bedieningsniveau 3 
 
Werkingsinstellingen 
Verklaring  
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Bedieningsniveau 3 
Werkingsinstellingen 
Verklaring  
In/uit schakelen symbolen 

 36      LGM ketelinstelwaarde 0...10V     In de versi LOGON RE wordt de keteltemperatuur als 0...10Volt signaal aangegeven. De  
                                                                 codering is als volgt 
                                                                       0 °C =  0 V       en        130 °C = 10 V 
                                                                       10°C = 2 V       en          90 °C = 10 V 
 
  37      ULTRON functie                           In verbinding met een MPA. De ja/nee instelling en instelwaarde worden naar de 
                                                                  condensketel aangepast. De branderrelais worden niet  geschakeld.   

Derde bedieningsniveau 
 
 
Werkingsinstellingen oproepen   
 
Symbolen oproepen 
 
 
Symbool in of uit display 
 
Volgend symbool oproepen 
 
Terugschakeling naar normaal 
display 
of automatisch na 60 sec.                                                               

In het derde niveau kan met behulp van de JA/NEE  werkingsinstelling nr.25 “symbolen allen in display of 
manueel inbrengen”  indien gewenst, alle symbolen getoond worden of enkel de aangeduide symbolen.  
  
De JA/NEE instellingen moet op “0” staan, om de mogelijkheid te hebben om de symbolen zelf te kiezen. 
 
Door telkens de toets “uit” in te drukken krijgt men één voor één de symbolen in het display. 
Met de toetsen “+” en “-” kunnen deze in of uitgeschakeld worden. 
 
Staan de gewenste symbolen in het display, dan bevestigd U deze door op de toets automatisch te drukken. 
 
 

In/uit schakelen symbolen 
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Bedieningsniveau 3 
 
Service functie  
Kalender instellen 

Derde bedieningsniveau 
 
 
Relais  oproepen     
 
In/uit schakelen van de relais-
waarden 
 
Volgende relais oproepen 
 
Volgende verwarmingskring 
oproepen 
 
Terugschakeling naar normaal 
display 
of automatisch na 60 sec.                                                                             

De verschillende relais zijn zoals in de tabel te zien . 
.  
Bij de specifieke verwarmingskring instellingen wordt het nummer van de kring getoond. 
De betekenis van de relais wordt door een afkorting getoond. 
 
De relais voor de afzonderlijke kringen kan men zien, door de toets ’dag temperatuur’ (toets holle zon) in te 
drukken. 
Na de laatste relais van de eerste kring, verschijnt na indrukken “service” toets de eerste relais van de twee-
de kring in het display. 

DISPLAY Ketelkring 1 Ketelkring 2 Ketelkring 3 Ketelkring 4 

1 Vlamgang 1    

2 Vlamgang 2    

3 Verwarmingspomp 1 Verwarmingspomp 1 Verwarmingspomp 1 Verwarmingspomp 1 

4 Verwarmingspomp 2    

5 Boilerlaadpomp Boilerlaadpomp Boilerlaadpomp Boilerlaadpomp 

6 Mengkraan open Mengkraan open Mengkraan open Mengkraan open 

7 Mengkraan dicht Mengkraan dicht Mengkraan dicht Mengkraan dicht 

Derde bedieningsniveau 
 
 
Kalender   oproepen    
 
 
Dag instellen 
 
Maand instellen 
 
Jaar instellen 
 
 
Terugschakeling naar normaal 
display 
of automatisch na 60 sec.                                                                             

Kalender instellen 

Service functie 
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Bedieningsniveau 3 
 
Reset  
Schakelaar automatisch / hand 

Reset 
 
C-toets              Alle voorinstellingen van het eerste en tweede niveau worden uit de regelaar overgenomen. 
 
                         Voor de basis regelaar worden de fabrieksinstellingen ingevoerd. 
 
 
 
Lange reset 
 
 
C-toets              In het derde niveau worden de werkingsinstellingen (JA/NEE) op fabrieksinstellingen ge

              plaatst. 
Lang 
              De schakeltijden voor de mengmodules zijn gewist en moeten opnieuw ingebracht worden. 
 

                         Alle waarden van het 3e niveau worden op fabrieksinstellingen geplaatst. 
 

F De JA/NEE instelling Nr. 37 = 0 is op NEE ingesteld. 
 
 
 
Schakelaar automatisch / hand 
 
                         In de stand handbediening worden alle pompen van de regelaar in werking gesteld en loopt 

de mengkraan open.  De eerste brandertrap wordt aangestuurd.  
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Bedieningsniveau 3 
 
 
Regelaar configuratie 

WKB Glijdende weersafhankelijke of ruimteproportionele keteltempe-
ratuur regeling 
 
Boilerregeling 

WKBM Constante weersafhankelijke of ruimteproportionele  voorloop-
temperatuur regeling met mengkraan voor maximum 4 kringen
( met 3 meng-modulen) 
 
Voorgeregelde keteltemperatuur 
 
Boilerregeling 

WKBM 4 Constante weersafhankelijke voorlooptemperatuur regeling met 
mengkraan voor verwarmingskring 1. 
 
Glijdende weersafhankelijke keteltemperatuur regeling met tak-
tende pomp voor verwarmingskring 2. 
 
Constante weersafhankelijke voorlooptemperatuur regeling met 
mengkraan voor maximum 2 bijkomende kringen( met 2 meng-
modulen) 
 
 
Voorgeregelde keteltemperatuur 
 
Boilerregeling 

De configuratie gebeurt automatisch door het testen van de voorloopvoeler en de seriële doorverbinding: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er bestaat een mogelijkheid een manuele configuratie te maken in het derde niveau (JA/NEE werkingsinstel-
lingen Nr13,14 en 15) 
 
In de configuratie WKBM4 kan de afstandbediening de eerste (mengkraan) of de tweede kring (glijdend) toe-
gewezen worden. (derde niveau , JA/NEE werkingsinstellingen Nr. 34) 
 
 
 

TV aan de basis regelaar open en geen TV aan de mengmodules      WKB 

TV aan de basis regelaar of aan de mengmodules aangesloten 
WKBM voorgekozen: 

     WKBM 

TV aan de basis regelaar of aan de mengmodules aangesloten 
WKBM 4  voorgekozen: 

     WKBM 4 
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Richtlijnen aansluitingen 
 
  
Basis - regelaar 

De voorloopvoeler  bepaalt ook de configuratie van de gezamenlijke installatie. Is hij niet aangesloten, wordt 
de automatische configuratie steeds als WKB geconfigureerd. De mengkraan-module is dan ook zonder wer-
king. 
De buitenvoeler moet aangesloten zijn, wanneer een kring weersafhankelijk gestuurd wordt. 
Een als WKBM4 geconfigureerde regelaar heeft steeds een buitenvoeler, omdat enkel een ruimtevoeler aan 
de basisregelaar kan worden aangesloten en daarmee enkel één dring ruimteproportioneel gestuurd kan 
worden. 
Wordt in de configuratie WKB of WKBM geen buitenvoeler geplaatst, moet de aansluiting TA (klem 1 en 6) 
kortgesloten worden, waardoor de vorstbeveiliging uitgeschakeld wordt. 
 
De voeleringang Taux wordt na instelling in het derde niveau als tweede boilervoeler voor “onderboiler ge-
bruik” (TS) , als retourvoeler (TRL) of als ingang voor urenteller. 
 
Het relais contact Br. 2 en HSP 2 hebben na instelling in het derde niveau een andere functie (sanitaire circu-
latiepomp, retourpomp) 
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Richtlijnen aansluitingen 
 
 
Mengkraan - module 

Door middel van een adresweerstand (ADR) wordt een vaste volgorde aan de mengkraan-modules  van de 
verwarmingskringen toegewezen. De Menkraan-Module 1 (MM E1) is in WKBM-configuratie de tweede ver-
warmingskring, in WKBM4-configuratie de derde verwarmingskring. 
 
Is bij de mengkraanmodulen geen voorloopvoeler aangesloten, wordt voor de verwarmingskring een vaste 
voorloop-instelwaarde van 20°C ingesteld. 
 
Is de buitenvoeler bij de mengkraanmodulen niet voorhanden, dan wordt de buitentemperatuur van de basis-
regelaar overgenomen. 
 
De stroomvoorziening voor de eBUS-doorverbinding is vanuit de fabriek uitgeschakeld. Wordt de stroom-
voorziening niet door een uitwendig toestel (MPA) voorzien, moet op de eerste mengkraan-module de brug 
Br1 gesloten worden. 
De stroomvoorziening kans slechts door één toestel (MPA of één mengkraan-module) gebeuren. 
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De netvoorziening in de mengkraan module kan de doorverbinding van ca. 50mA stroom voorzien. Bij de 
aansluiting van de doorverbinding moet de polarisatie eerbiedigt worden. De stroomvoorziening is de meng-
kraan module is uitschakelbaar.  
Slecht één module kan de stroom verzorgen. 
Her Bus-Synchronisatiesignaal ASYN wordt door de LOGON E geleverd. Het signaal is in het derde niveau 
uitschakelbaar , enkel wanneer een ander toestel, bvb. De MPA, het  synchronisatiesignaal  levert. 

Met stroomverzorging voor doorverbinding 
 
Zonder stroomverzorging voor doorverbinding 
 
Met voorziening van asynchronisatiesignaal  
 
Zonder voorziening van asynchronisatiesignaal 
 
Adresaansluiting open 
 
Adresaansluiting kortgesloten 
 
Adresaansluiting 10KΩ 

Richtlijnen aansluitingen 
 
  
Doorverbinding 
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Richtlijnen aansluitingen 
 
 
Afstandbediening 

Bij de configuratie WKB kan de afstandbediening op één van beide verwarmingskringen toegewezen worden 
(derde niveau, JA/ NEE instelling Nr.34) 
 
De ruimtevoeler TR is bij de installatie van een FWD  aangesloten. Dat betekend dat bij gebruik van de af-
standbediening voor de tweede (glijdende) kring,  de eerste (mengkraan) kring geen ruimtevoeler gebruikt. 
Hier kan de ruimte uitschakeling, steilheids optimalisatie en de opwarmoptimalisatie niet gebruikt worden. 
 
De ruimtevoeler kan ook afzonderlijk aangesloten worden. 
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