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Productbeschrijving 
De LOGON M zorgt voor de regeling van 
de verwarming en de productie van sanitair 
warmwater voor douche, bad, enz. Ook bij 
schommelende buitentemperaturen wordt 
de door u gekozen binnentemperatuur per-
manent gewaarborgd, en dat op de voor u 
meest voordelige en comfortabele manier.  
LOGON M is een uit te breiden regeling, 
gaande van één eenvoudige rechtstreekse 
verwarmingskring tot twee mengkringen 
met geïntegreerde, tijdgestuurde warmwa-
terproductie en sanitaire circulatiepomp.  
 
Technische gegevens 
Aansluitspanning                             230VAC 
Frequentie                                     40-60 Hz 
Eigen vermogen                                    3VA 
Schakelspanning                        250VAC,2A 
Schakelstroom                       2A, cos phi 0,6 
Beschermklasse 2 
Toestel conform EN 60730  
Beveiligingswijze      IP40 volgens DIN 40050 
Omgevingstemp.           2 …. 50°C/kort 60°C 
Gangreserve                                  > 10 jaar 
Inbouwafmetingen in mm          144 x 96 x 65 
Interface                                             eBUS 
Temperatuurvoeler                         NTC 8K2 
Meetbereik van voeler             -18°C…128°C 
 
Toebehoren 
• TA-buitenvoeler 
• TV-voorloopvoeler 
• TB-reservoirvoeler 
• Universele TX -voeler 
• Analoge AFW-afstandsbediening 
• Digitale DFW-afstandsbediening 
• eBUS-stroomvoorziening 
• Radioklok 
 
Afstandsbediening (toebehoren) 
Voor iedere verwarmingskring kan een af-
standsbediening op de regelaar worden 
aangesloten. Hiermee kunnen de belang-
rijkste instellingen vanuit de woonruimte 
worden gewijzigd.  

Kenmerken van de uitrusting 
• LOGON M, een uitbreidbare verwar-

mingsregelaar 
• Compacte behuizing uit kunststof voor  

inbouw in van het schakelbord 
• Digitale uitlezing van de instelgegevens 
• Voorgeprogrammeerd zijn het stan-

daardprogramma, de instelwaarden, de 
datum en de tijd.  

• Klok met eeuwige kalender voor de 
automatische omschakeling tussen 
zomer- en wintertijd.  

• Vooraf ingesteld standaardprogramma 
voor de verwarming en de bereiding 
van het warm water.  

• Individueel schakelprogramma met 56 
vrije schakeltijden met de verwarmings-
installatie. 

• Vakantieprogramma. 
• Emissiecontrole / schoorsteenveger 

met automatische terugschakeling naar 
het normaal bedrijf. 

• Vloer-droogfunctie (vloerverwarming). 
• Gangreserve tegen stroomuitval bevei-

ligde programmaklok > 10 jaar.  
• Basisregelaar LOGON M voor één 

rechtstreekse verwarmingskring, die 
kan worden uitgebreid voor één of twee 
mengkraankringen of twee rechtstreek-
se verwarmingskringen. 

• Regelaar voor twee kringen met afzon-
derlijke instelling van twee rechtstreek-
se verwarmingskringen of twee meng-
kraankringen.   

• Per verwarmingskring kan een afstand-
bediening worden aangesloten. (Indien 
2: 1 x AFW en 1 x DFW of 2 X DFW) 

• Weersafhankelijke of ruimteproportio-
nele regeling.  

• Instelling van radiator- of vloerverwar-
mingskringen met aanpassing van de 
programma's.  

• Correctie van de kamertemperatuur en 
automatische aanpassing van de ver-
warmingscurve via ruimtevoeler.  

• Optimalisering van de opwarming. 
• Uitschakeling van de verwarming naar-

gelang van de behoeften. 
• Retourregeling via voeler mogelijk. 
• Instelbare minimum en maximum ke-

tel -en voorlooptemperaturen. 
• Nadraaitijd op de pomp. 
• Geïntegreerde bedrijfsurenteller. 
• Thermische ontsmetting van het warm 

water kan worden geselecteerd. 
(legionella schakeling). 

• Vorstbeveiliging ketel en installatie. 
• Ketel corrosiebescherming met aan-

loopautomatica 
• eBUS-interface voor gegevensover-

dracht 
• Aansluiting van een van op afstand 

bedienbare DFU-
gegevensoverbrenging voor de mel-
dinguitvoer op een GSM, fax of PC.  

• Systeembeheer van de basisregelaar 
via eBUS door de aansluiting van bijko-
mende mengregelaars 

 
Bedrading 
Bij de bedrading van het apparaat moet 
erop worden gelet dat de laagspanning-
snoeren en de netspanningsnoeren ge-
scheiden worden aangebracht.  
Gemeenschappelijke leidingen in één ka-
bel, één installatiebuis of één kabelbaan 
zijn niet geoorloofd (VDE-richtlijnen). Bo-
vendien kunnen inductiespanningen storin-
gen in het regelbedrijf tot gevolg hebben.  
 
Omgevingstemperatuur 
Bij de bepaling van de inbouw- en bedrijfs-
voorwaarden voor de regelelektronica moet 
worden gewaarborgd dat een omgevings-
temperatuur van 50°C niet kan worden 
overschreden.  
 
Regelaartypes 
 
G2: basisregelaar voor één verwarmings-
kring voor: 
- Tweetrapsbrander of modulerende bran-

dersturing 
- glijdende ketel- en verwarmingskringre-

geling 
- Saniataire warmwaterkring 
- sanitaire-circulatiepomp  
 
G3: basisregelaar voor één verwarmings-
kring als uitbreidende regelaar 
(zoneregelaar) op basis van de seriële 
eBus-interface 
 
Z1: bijkomende module voor basisregelaar 
voor de functie-uitbreiding tot één bijkomen-
de mengkraankring 
 
Z2: bijkomende module voor de basisrege-
laar G2 voor de functie-uitbreiding tot twee 
mengkraankringen  
 
 
 

Overzicht 
 
 
Weersafhankelijke regelaar LOGON M 
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LOGON M TYPE G2—Configuratie KKR 
- weersafhankelijke verwarmingsrege-

laar voor één kring.  
- voor glijdend ketelbedrijf 
- voor één of twee trapsbrander 
- met bijkomende regelkring voor de 

bereiding van warm water 
- inclusief tijdschakelkring voor een 

sanitaire warmwater circulatiepomp  
- met pomplogica en tijdbesturingen 

voor de regelkringen 
- Uitbreidbaar met de bijkomende mo-

dules Z1 of Z2. 

LOGON M TYPE G3 MKR 
- weersafhankelijke* verwarmingsrege-

laar voor één verwarmingskring 
- voor telkens een bijkomende meng-

kraankring 
- als uitbreidende regelaar op basis van 

de seriële datainterface (eBus)  
- met voorbepaling van de ketelnorm-

waarde voor een ketelkringregelaar in 
het bus-netwerk 

- voor installaties tot negen mengkraan-
kringen 

- met bijkomende regelkring voor de 
warmwaterbereiding 

- inclusief tijdschakelkring voor een  sa-
nitaire warmwater circulatiepomp  

- met pomplogica en tijdbesturingen voor 
de regelkringen 

- uitbreidbaar met bijkomende module 
 
* 
Oms chakelbaar naar ruimteproportioneel 
bedrijf - daarvoor is echter het gebruik van 
een analoge of digitale afstandsbediening 
met geïntegreerde kamertemperatuurvoe-
ler of de aansluiting van een afzonderlijke 
ruimtetemperatuurvoeler vereist.  

Functieoverzicht 
 
 
 

Symbool voor keteltemperatuur 

Keteltemperatuur  
Actuele dag 
 
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 

Temperatuurwaarde   
 

Dagregime  
Of nachtregime 

 
 

Actueel uur 
Ketelkring       

Bedrijfsregime 

Bedrijfsregime aanduiding 

Symbool voor vertrektemperatuur 
Vertrektemperatuur 
Actueel uur 
Actuele dag 
 
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 

Temperatuurwaarde   
 

Dagregime  
Of nachtregime 

 
 
 

Mengkraankring        
Bedrijfsregime 

Bedrijfsregime aanduiding 
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LOGON M TYPE G2  
Met opbouwmodule Z1 
Configuratie KVR/MKR 
- weersafhankelijke verwarmingsregelaar 

voor één kring.  
- voor een verwarmingskring met meng-

kraanregeling met voorgeregelde ketel 
- voor één - of twee trapsbrander 
- met bijkomende regelkring voor de be-

reiding van warm water 
- inclusief tijdschakelkring voor een sani-

taire warmwater circulatiepomp  

- met pomplogica en tijdbesturingen voor 
de regelkringen 

LOGON M TYPE G2  
Met opbouwmodule Z1 
Configuratie KkR/MKR 
- weersafhankelijke verwarmingsrege-

laar voor twee kringen.  
- voor een eerste verwarmingskring met 

een mengkraan 
- voor een tweede verwarmingskring 

gleidende keteltemperatuur 
- voor gebruik in een ééngezins- of 

tweegezinswoning 
- voor één - of twee trapsbrander 
- met bijkomende regelkring voor de 

bereiding van warm water 
- inclusief tijdschakelkring voor een sani-

taire warmwater circulatiepomp  
- met pomplogica en tijdbesturingen voor 

de regelkringen 
 

Functieoverzicht 
 
 
 

Symbool voor keteltemperatuur 
Keteltemperatuur 
Dagregime  
Of nachtregime 
voor 
Ketelkring  
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 

Temperatuurwaarde  
 

Dagregime  
Of nachtregime 

 
Mengkraankring  

 
Actueel uur 
Actuele dag 

  
Bedrijfsregime 

Bedrijfsregime aanduiding 

Symbool voor keteltemperatuur 

Keteltemperatuur  
Actuele dag  
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 

Temperatuurwaarde  
 

Dagregime  
Of nachtregime 

 
Mengkraankring  

 
Actueel uur 

 
  

Bedrijfsregime 

Bedrijfsregime aanduiding 
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LOGON M TYPE G2  
Met opbouwmodule Z2 
Configuratie KVR/2MKR 
- weersafhankelijke verwarmingsrege-

laar voor twee kringen.  
- voor een eerste verwarmingskring met 

een mengkraan 
- voor een tweede verwarmingskring met 

een mengkraan 
- voor gebruik in een ééngezins- of 

tweegezinswoning 
- Met vooringestelde ketel 
- voor één - of twee trapsbrander 

- met bijkomende regelkring voor de 
bereiding van warm water 

- inclusief tijdschakelkring voor een sani-
taire warmwater circulatiepomp  

- met pomplogica en tijdbesturingen voor 
de regelkringen 

 

LOGON M TYPE G2  
Met opbouwmodule Z1 
Configuratie 2KKR: 
- weersafhankelijke verwarmingsrege-

laar voor twee kringen.  
- voor een eerste verwarmingskring met 

een taktende verwarmingspomp  
- voor een tweede verwarmingskring met 

een taktende verwarmingspomp  
- Met naar maximum vragende (de eer-

ste of tweede verwarmingskring)
gleidende keteltemperatuur 

- voor gebruik in een ééngezins- of 

tweegezinswoning 
- voor één - of twee trapsbrander 
- met bijkomende regelkring voor de 

bereiding van warm water 
- inclusief tijdschakelkring voor een sani-

taire warmwater circulatiepomp  
- met pomplogica en tijdbesturingen voor 

de regelkringen 
 

Konfiguratie: éénge-

Functieoverzicht 
 
 
 

Keteltemperatuur 
Symbool voor keteltemperatuur 

Nachtregime 
Of dagregime  
voor 
Mengkraankring 
 
 
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 

Temperatuurwaarde  
 

Dagregime  
Of nachtregime 

 
Mengkraankring  

 
Actueel uur 
Actuele dag 

  
Bedrijfsregime 

Bedrijfsregime aanduiding 

Keteltemperatuur 
Symbool voor keteltemperatuur 
Nachtregime 
Of dagregime  
voor 
Ketelkring 2 
  
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 

Temperatuurwaarde  
 

Dagregime  
Of nachtregime 

voor 
Ketelkring 1  

 
Actueel uur 
Actuele dag 

  
Bedrijfsregime 

Bedrijfsregime aanduiding 
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LOGON M TYPE G3  
Met opbouwmodule Z1 
Configuratie 2MKR: 
- Weersafhankelijke* verwarmingsrege-

laar voor twee verwarmingskringen.  
- voor twee bijkomende mengkraankrin-

gen 
- voor gebruik in een ééngezins- of 

tweegezinswoning**  
- als uitbreidende regelaar op basis van 

de seriële datainterface (eBus)  
- met voorbepaling van de ketelnorm-

waarden voor één ketelkringregelaar in 
het Bus-netwerk 

- voor installaties met tot acht meng-
kraankringen  

- met bijkomende regelkring voor de 
bereiding van warm water 

- inclusief tijdschakelkring voor een sani-
taire warmwater circulatiepomp  

- met pomplogica en tijdbesturingen voor 
de regelkringen 

* 
Omschakelbaar naar ruimteproportioneel 
bedrijf - daarvoor is echter het gebruik van 
een analoge of digitale afstandsbediening 
met geïntegreerde kamertemperatuurvoe-
ler of de aansluiting van een afzonderlijke 
ruimtetemperatuurvoeler vereist.  
 
 
** 
Kan worden geselecteerd: bij het gebruik 
in een eengezinswoning van een regelaar 
voor twee verwarmingskringen geldt de 
ingestelde bedrijfsmodus voor beide ver-
warmingskringen. Bij het gebruik in een 
tweegezinswoning kunnen twee afzonder-
lijke bedrijfsmodi worden ingesteld.  
 

Functieoverzicht 
 
 
 

Symbool voor vertrektemperatuur 
Vertrektemperatuur 
Actueel uur 
Actuele dag  
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 

Temperatuurwaarde  
 

Dagregime  
Of nachtregime 

 
 
 

Mengkraankring 3 
Symbool voor verwarmingskring nr. 

 
 

Bedrijfsregime 

Bedrijfsregime aanduiding 

Temperatuurwaarde  
 
 
 
 
 
 
 

Symbool voor verwarmingskring nr. 
 
 

Bedrijfsregime 

Bedrijfsregime aanduiding 

Symbool voor vertrektemperatuur 
Vertrektemperatuur 
Dag of nachtregime 

Mengkraankring 4  
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 
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1. Display  
2. Keuzetoets voor het bedrijfsregime  
3. Wijziging van de instelde waarden 
4. Bladeren naar volgende instelwaarden 
5. e-BUS serviceaansluiting 
6. Omschakeling verwarmingskring 
7. Controle schakeltijden 
8. Emissiecontrole 
9. Manuele / automatische schakelaar 

(noodschakelaar)  
10. Weergave van gekozen bedrijfsregime  
11. Weergave van de verwarmingskring 
 
Display 
Bij normaal regime toont het display van bo-
ven naar onder: 
- de keteltemperatuur 
- tijd en dag  
- de gekozen regime  
Op vraag kan nog meer informatie worden 
weergegeven.  
 
Toetsenbord 
Ingeval de voorinstellingen u niet bevallen, 
bedient u de regeling via het toetsenbord. De 
microprocessor slaat iedere wijziging van 
instellingen onmiddellijk op.  

Voorbeeld van een weergave op display bij:  
Een verwarmingsinstallatie KKR / MKR voor twee kringen. Mengkraan en glijdende verwarmingskring met warmwaterproductie 
Het ingestelde bedrijfsregime geldt telkens voor één verwarmingskring (op het display HK1) 

1. Keteltemperatuur 
2. Verwarmingskring 1 (dag- of nachtbedrijf)  
3. Verwarmingskring 2 (dag- of nachtbedrijf)  
4. Uur en dag 
5. Rechtstreekse verwarmingskring (ketel 

HK2) 
6. Mengkraan verwarmingskring (HK1) 
7. Warmwater productie 
8. Bedrijfsregimes 
9. Geselecteerde bedrijfsregime  
10. Geselecteerde verwarmingskring 1 

Bedieningsbord van de regelaar 
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Symbolen in het display  
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Selectie van de bedrijfsmodus 
 
De bedrijfsmodus instellen 
Bij levering is de regelaar op 
”AUTOMATISCH dag / nacht” ingesteld. 
Dit merkt u in de onderste regel op het 
display doordat het symbool “zon / maan” 
onderstreept is. De vooraf  ingestelde 
kamertemperatuur overdag is 20°C, de 
vooraf ingestelde kamertemperatuur ‘s 
nachts is 10°C. In het dagbedrijf regelt de 
regelaar de ingestelde kamertemperatuur 
overdag. ‘s Nachts wordt het verwar-
mingsvermogen verlaagd tot het vermo-
gen dat door de ingestelde kamertempe-
ratuur nacht wordt vereist. De omschake-
ling tussen dag- en nachtbedrijf gebeurt 
via een schakelklokfunctie die in de rege-
laar is ingebouwd. In de fabriek werden 
de volgende schakeltijden standaard in-
gesteld: 
 
Dagbedrijf 
Ma-Do                                   vanaf 6u00 
Vr                                          vanaf 6u00 
Za                                         vanaf 7u00 
Zo                                         vanaf 7u00 
Nachtbedrijf 
Ma-Do                                 vanaf 22u00 
Vr                                        vanaf 23u00 
Za                                       vanaf 23u00 
Zo                                       vanaf 22u00 
 
De bedrijfsregimes 
U kunt kiezen tussen zeven bedrijfsregi-
mes. Ieder regime wordt voorgesteld 
door een symbool in de onderste regel 
van het display. Het huidig gekozen regi-
me is onderstreept (cursor). Door de 
toets              in te drukken verschuift de 
cursor van links naar rechts onder de 
regime symbolen. 
 

Vorstbeveiliging 
In alle regimes is volgens de 
instelling in de fabriek een 

vorstbeveil igingsfunctie actief. Dit bete-
kent dat bij buitentemperaturen onder 0°
C de regelaar de verwarming inschakelt 
op het laagste niveau zodat geen schade 
door de aanhoudende vorst zou worden 
veroorzaakt.  
De verwarming kan dus door de vorstbe-
veiligingsfunctie worden ingeschakeld, 
zelfs als er een ander regime is geselec-
teerd waarin geen (of tijdelijk geen) ver-

warming moet worden verwacht. Het 
vorstbeveiligingsbedrijf wordt op het dis-
play aangeduid met een specifiek sy m-
bool.  
 
Betekenis van de bedrijfsregimes 
Door een bedrijfsregime te kiezen stemt 
u het regime van uw installatie af op uw 
individuele wensen. Op een gewone 
werkdag zult u waarschijnlijk een van de 
AUTOMATISCHE regimes selecteren, 
waarbij via een schakelklokfunctie wordt 
omgeschakeld tussen dag en nacht regi-
me. 
 
De volgende regimes kunnen worden 
geselecteerd:  

 
Automatische omschakeling tus-
sen  “dag aan” en ” nachts uit”. 
Tijdens het dagregime regelt de 

regelaar de ingestelde kamertemperatuur 
en ‘s nachts blijft de verwarming uitge-
schakeld. De omschakeling gebeurt via 
een schakelklokfunctie. De schakeltijden 
zijn ofwel als standaardprogramma voor-
af ingevoerd, ofwel individueel gepro-
grammeerd.  
 

Automatische omschakeling tus-
sen dag- en nachtregime . 
Tijdens het dagregime regelt de re-

gelaar de ingestelde kamertemperatuur 
overdag. ‘s Nachts wordt het verwar-
mingsniveau verlaagd tot de ingestelde 
nachttemperatuur. De omschakeling ge-
beurt via een schakelklokfunctie.  
De schakeltijden zijn ofwel als standaard-
programma vooraf ingevoerd, ofwel indi-
vidueel geprogrammeerd.  
 

Constant dagregime 
De omschakeling naar het nachtre-

gime via de schakelklokfunctie is niet 
actief,   d.w.z. de regelaar regelt de ka-
mertemperatuur volgens de ingestelde 
temperatuur van de dag zonder rekening 
te houden met de geprogrammeerde tij-
den. Bovendien is de warmwaterberei-
ding permanent ingeschakeld.  
 

Constant nachtregime. 
De omschakeling op dagregime via 

de schakelklokfunctie is niet actief, d.w.z.  
de regelaar regelt de kamertemperatuur 
uitsluitend volgens de ingestelde nacht-

temperatuur. De bereiding warmwater is 
uitgeschakeld.  
 

Vakantie 
“Verwarming uit” via een instelbaar 

aantal vakantiedagen. Kies deze modus 
als u meerdere dagen afwezig bent en 
energie kunt besparen, maar toch in een 
behaaglijk warm huis wenst thuis te ko-
men.  
De warmwater bereiding is tijdens het 
vakantiebedrijf uitgeschakeld.  

 
Regelaar uit.  
De verwarming en de warmwaterbe-

reiding zijn uitgeschakeld.  
 
Alleen warmwaterbereiding 
De warmwaterbereiding treedt in 

werking op de via de schakelklokfunctie 
ingestelde tijdstippen. De verwarming 
blijft uitgeschakeld. 
 

Selectie van het bedrijfsregime 
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De weergave van het regime  
Naargelang van de voorgenomen toepas-
sing is de verwarmingsregelaar voor één 
of twee verwarmingskringen geconfigu-
reerd. Bij twee verwarmingskringen wordt 
bovendien een onderscheid gemaakt tus-
sen het gebruik in een ééngezinswoning 
en het gebruik in een tweegezinswoning.  
Bij verwarmingsinstallaties voor één kring 
hebben de instellingen op de verwar-
mingsregelaar betrekking op de beschik-
bare verwarmingsregelkring. Dit geldt 
voor de selectie van het bedrijfsregime en 
de instelling van de gewenste normka-
mer temperaturen. Verwarmingsinstalla-
ties voor twee kringen kunnen worden 
gebruikt in een ééngezinswoning, een 
tweegezinswoning of een woning voor 
meer dan twee gezinnen. In een éénge-
zinswoning met een installatie voor twee 
kringen wordt voor de regelaar bij voor-
keur de configuratie gekozen die voor 

beide verwarmingskringen slechts een 
gemeenschappelijke bedrijfsregime in-
stelling toelaat, waarbij de normkamer-
temperaturen hoe dan ook onafhankelijk 
kunnen worden ingesteld. Wordt b.v. de 
bedrijfsregime 'vakantie' geselecteerd, 
dan geldt deze automatisch voor beide 
regelkringen.  
Is de regelaar voor de tweekringsinstalla-
tie in een ééngezinswoning geconfigu-
reerd, dan wordt, bij de normale werking, 
op het display de beide verwarmingskrin-
gen terzelfder tijd getoond, en dit telkens 
met een zonsymbool voor het dagregime 
en een maansymbool voor het nachtregi-
me. Het symbool links toont de regime-
status van de eerste verwarmingskring, 
het symbool rechts de regimestatus van 
de tweede verwarmingskring.  
Bij een installatie voor twee verwarmings-
kringen in een tweegezinswoning is bij 
voorkeur de onafhankelijke instelling van 

het bedrijfsregime gewenst. De verwar-
mingsregelaar toont in het display de ver-
warmingskring en het regime waarin hij 
zich bevindt. Links van de tijdweergave 
wordt door een zon -of een maansymbool 
het regime van de verwarmingskring aan-
geduid en geïdentificeerd door verwar-
mingskring 1. Na de omschakeling naar 
de tweede verwarmingskring toont het 
display het regime van de tweede verwar-
mingskring. Deze kring wordt geïdentifi-
ceerd door het verwarmingskring 2.  
De wijziging van de bedrijfsregime heeft 
telkens betrekking op de getoonde ver-
warmingskring.  
Behalve de informatie betreffende het 
verwarmingsregime wordt ook de bedrijfs-
regime van de warmwaterbereiding ge-
toond.  

Keuze van de bedrijfsmodus bij ge-
bruik in een ééngezinswoning 
Bij regelaars voor één of twee verwar-
mingskringen selecteert u de bedrijfsre-
gime door de toets  

 
 

in te drukken tot het streepje onder het 
symbool van de gewenste bedrijfsregime 
staat.  
 
 
Keuze van het bedrijfsregime bij ge-
bruik in een tweegezinswoning 
Hier kunnen twee afzonderlijke bedrijfs-
regimes worden geselecteerd. Als de 
regelaar zich in de normale bedrijfsweer-
gave bevindt, kunt u met de toets  

 
 

tussen de eerste en de tweede verwar-
mingskring heen en weer schakelen. 
Selecteer de verwarmingskring en druk 
op de toets  

 
 

tot het streepje onder het symbool van 
de gewenste bedrijfsregime staat.  

Weergave van bedrijfsregimes 

Symbool voor keteltemperatuur 

Keteltemperatuur  
Actuele dag 
 
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 
 
Verwarmingskring 1 geselecteerd 

Temperatuurwaarde     
Dagregime 

Of nachtregime  
 

Mengkraankring 
 

Actueel uur 
 

Symbool voor ketelkring nr.    
Bedrijfsregime  

Bedrijfsregime aanduiding 

Symbool voor keteltemperatuur 
Nachtregime of 
Dagregime 

Ketelkring     
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 

Verwarmingskring 2 geselecteerd  

Temperatuurwaarde       
Keteltemperatuur 

    
Actueel uur 

Actuele dag 
 

Symbool voor ketelkring nr.    
Bedrijfsregime  

Bedrijfsregime aanduiding 

Symbool voor keteltemperatuur 

Keteltemperatuur  
Actuele dag 
 
Warmwaterregime aan 

Warmwaterpomp aan 
 

Temperatuurwaarde     
Dagregime 

Of nachtregime  
 

Actueel uur 

Ketelkring 
      

Bedrijfsregime  

Bedrijfsregime aanduiding 
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Tijdens de werking van de regelaar kun-
nen bijzondere bedrijfsregimes optreden 
die via bijkomende symbolen aangeduid 
in het display. Het betreft hier de vorstbe-
veiliging, omschakeling naar het manueel 
bedrijf of de omschakeling naar de emis-
siecontrole.  
 
De regelaar is ingesteld met een uitge-
breide bedrijfsweergave. In deze weerga-
ve wordt bijkomende informatie verstrekt 
over de bedrijfsstatus van de brander, de 

pompen en de menger(s). De hierna vol-
gende afbeelding geeft een overzicht. De 
tot de uitgebreide bedrijfsweergave beho-
rende symbolen zijn met een ° aange-
duid. 
 Er kan ook gekozen worden voor een 
eenvoudige uitlezing:  
In BE3-6 kan de eenvoudige of de uitge-
breide bedrijfsweergave worden geselec-
teerd via de JA / NEEN optie n° 7 
(fabrieksinstelling = JA).  
De overeenkomstige symbolen, zoals b.v. 

'Verwarmingskringpomp 1 AAN' of 
'Menger 1 gaat dicht' worden op het dis-
play zichtbaar wanneer de betreffende 
functie geactiveerd is. Als verwarmings-
kringpomp 1 bijvoorbeeld uitgeschakeld 
is, blijft het betreffende symbool dus on-
zichtbaar. .  

De verdere bedrijfsregimes 
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• De dagtemperatuur 
Is de kamertemperatuur die u in dagregi-
me wenst.  
• De nachttemperatuur  
Is de kamertemperatuur waarnaar het 
systeem 's nachts gaat dalen en die in 
ieder geval aangehouden wordt.  
• Steilheid 
Is een ingestelde waarde, waarmee de 
verwarmingsinstallatie en de gebouwspe-
cifieke kenmerken op elkaar worden afge-
stemd.  

De steilheid is een instelwaarde voor 
weersafhankelijke regelingen, welke de 
temperatuur van de verwarming recht-
streeks op basis van de buitentempera-
tuur sturen.  
Bij ruimteproportionele regelingen wordt 
de steilheid vervangen door het zoge-
naamd proportioneel bereik. Deze rege-
lingen regelen de verwarmingstempera-
tuur op basis van het verschil tussen de 
reële binnentemperatuur en de gevraag-
de kamertemperatuur.  

Met het proportioneel bereik wordt de 
gevoeligheid van de regelaar bepaald. De 
steilheid of het proportioneel bereik wordt 
uitsluitend door de gespecialiseerde vak-
man ingesteld.  
• De watertemperatuur voor warm 

water  
Is de gewenste temperatuur voor uw 
warm water.  
 
 

Instelling van de ruimtetemperaturen 

Kamertemperatuur voor één verwar-
mingskring 
Vanuit de normale bedrijfsweergave gaat 
u na het indrukken van één van de toet-
sen  
 
onmiddellijk naar de gevraagde dagte m-
peratuur.  
 
Met de toetsen  
 
 
kunt u de aangegeven dagtemperatuur 
verhogen of verlagen.  
 
Als u de nacht temperatuur wilt wijzigen, 
drukt u op de toets 
 
Nu verschijnt deze waarde op het scherm.  
Deze waarde kan ook met de toetsen  
 
 
worden aangepast.  
Als u de toets  
 
 
indrukt, keert u naar het normale display 
terug.  
 
Kamertemperatuur voor twee verwar-
mingskringen 
Vanuit de normale bedrijfsweergave gaat u na 
het indrukken van één van de toetsen  
 
 
onmiddellijk naar de dagtemperatuur van de 
verwarmingskring 1. .   
Met de toetsen  
 
 
kunt u de aangegeven dagtemperatuur  verho-
gen of verlagen.  
Het symbool voor de verwarmingskring toont of 
het een mengkraan verwarmingskring dan wel 
een ketel verwarmingskring is ingesteld.  
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Nachttemperatuur, b.v. 16° C 
Als u de nachttemperatuur wilt wijzigen, 
drukt u op de toets 
 
 
Nu verschijnt deze waarde op het scherm.  
Deze waarde kan met de toetsen  
 
 
worden aangepast.  
 
Via de toets  
Kunt u de steilheidcurve van eerste ver-
warmingskring worden ingesteld;  
Een uitvoerige beschrijving hiervan vindt u 
op pagina 16. 
 
Als u de toets  indrukt,  
schakelt u naar de tweede verwarmings-
kring over en verschijnt terzelfder tijd de 
dagtemperatuur van de tweede verwar-
mingskring op het scherm.  
Met de toetsen  
 
 
kan de getoonde dagtemperatuur worden 
verhoogd of verlaagd.  
 
Als u de nachttemperatuur van de tweede 
verwarmingskring wilt wijzigen, dan drukt 
u op de toets …  
 
Nu verschijnt deze waarde op het scherm.  
Ook deze waarde kan met de toetsen  
 
 
worden aangepast.  
Als u op de toets  
 
 
drukt, keert u terug naar de normale be-
drijfsweergave.  
 
Is de regelaar geconfigureerd voor het 
gebruik in een tweegezinswoning, dan 
kunt u, bij de normale bedrijfsweergave, 
heen en weer schakelen tussen de twee 
verwarmingskringen door op de toets  
 
 
te drukken. Als u de tweede verwarmings-
kring reeds hebt geselecteerd en u wilt de 
temperatuur instellen, dan wordt eerst de 
dagtemperatuur van de tweede verwar-
mingskring getoond zodat deze eerst kan 
worden ingesteld.  

Instelling van de ruimtetemperaturen 

Symbool voor nachttemperatuur 
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De steilheid instellen 
Via de instelling van de steilheid wordt de 
verwarmingsinstallatie op de specifieke 
kenmerken van het gebouw afgestemd. 
Uw verwarmingsspecialist heeft deze 
waarde bij de inbedrijfstelling vooraf inge-
steld.  

Richtwaarden: 
Radiatorverwarming:                  ongeveer 
1,0 . 1,3 
Vloerverwarming                       ongeveer 
0,4 …. 0,6 
 

De steilheid voor één verwarmingskring 
Door één van de toetsen 
 
 
in te drukken, wordt de dagtemperatuur 
getoond. Als u nu de toets 
 
 
indrukt, verschijnt de nachttemperatuur op 
het display. Als u nogmaals de toets  
 
 
indrukt, krijgt u de steilheidwaarde op het 
display te zien.  
Met de toetsen  
 
 
kunt u de steilheidwaarde in trappen van 
0.05 verlagen of verhogen.  
 
De steilheid voor twee verwarmings-
kringen 
Door een van de toetsen 
 
 
in te drukken, wordt de dagtemperatuur 
getoond. Als u nu de toets  
 
 
indrukt, verschijnt de nachtte mperatuur op 
het display, gevolgd door de steilheidwaar-
de van de eerste verwarmingskring als u 
nogmaals de toets  
 
 
indrukt.  
Met de toetsen  
 
 
kunt u de steilheidwaarde van de eerste  
verwarmingskring in trappen van 0.05 ver-
lagen of verhogen.  
 
 

Instelling van de steilheid veranderen 

De steilheidwaarde van de tweede ver-
warmingskring verschijnt op het scherm 
door meermaals op de toets  
 
 
te drukken. 
U krijgt achtereenvolgens de volgende 
waarden te zien: 
§ temperatuur dag van de tweede ver-

warmingskring  
§ temperatuur nacht van de tweede 

verwarmingskring 
§ steilheidwaarde van de tweede ver-

warmingskring.  
Met de toetsen  
 

kunt u de steilheidwaarde in trappen van 
0.05 verlagen of verhogen.  
 
Als u op de toets 
 
 
drukt, keert u terug naar de normale be-
drijfsweergave.  
 
Is de regelaar geconfigureerd voor het 
gebruik in een tweegezinswoning en 
wordt de tweede verwarmingskring reeds 
op het scherm getoond, dan worden 
eerst de ingestelde waarden van de 
tweede verwarmingskring weergegeven 
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De automatische steilheid optimalisering 
starten 
Als er een afstandsbediening (AFW en/of 
DWF) is geïnstalleerd en de regelaar weersaf-
hankelijk functioneert , kan de optie 
'Automatische steilheidoptimalisering' worden 
benut. 
De optimalisering wordt als volgt ges tart:  
 
- Stel de regelaar in op een van de AUTO-

MATISCHE bedrijfsregime.  
- Selecteer de gewenste dagtemperatuur en 

verander deze, indien mogelijk, niet meer 
tijdens het optimaliseringproces.  

- Activeer de toetsen in de volgorde die u 
toepast om de steilheid op het display 
weer te geven. Bij de laatste druk op de 
toets waarbij de steilheidwaarde inderdaad 
op het display verschijnt, houdt u de toets 
gedurende 5 seconden ingedrukt. Daarna 
begint de actuele, getoonde steilheidwaar-
de te flikkeren. De optimalisering van de 
steilheid is nu gestart.  

 
De optimalisering neemt verschillende dagen 
in beslag. In deze periode moeten de 
'normale' verwarmingsgewoontes worden 
gerespecteerd. De optimalisering mag bijvoor-
beeld niet worden misleid door lang open-
staande deuren of vensters.  
De optimalisering van de steilheid werkt alleen 
wanneer de buitentemperatuur minstens 10 
graden lager is dan de ingestelde dagtempe-

ratuur . Tevens wordt vereist dat de verwar-
mingskring gedurende minstens 6 uur in be-
drijf is. De optimalisering wordt automatisch 
uitgeschakeld wanneer gedurende drie opeen-
volgende dagen geen noemenswaardige af-
wijkingen hebben plaatsgevonden.  Om te 
controleren of het optimaliseringproces nog 
aan de gang is, laat u de steilheidwaarde op 
het display verschijnen. Zolang deze waarde 
flikkert, is de optimalisering nog niet voltooid. 
U kunt de optimalisering afbreken door een 
van de toetsen + of - in te drukken terwijl de 
steilheidwaarde op het display wordt getoond.  
Bij regelaars voor twee verwarmingskringen 
kunnen de steilheidwaarden voor beide ver-
warmingskringen los van elkaar geoptimal i-
seerd worden. De enige vereiste is dat beide 
regelkringen met een afstandsbediening uitge-
rust zijn (2 x DWF of 1 x DWF met 1 x AWF) 
en weersafhankelijk werken.  
 
Proportioneel bereik instellen  
In bijzondere gevallen kan het vereist zijn om 
een verwarmingskring ruimteproportioneel te 
gebruiken. Is de installatie voor één regelkring 
dienovereenkomstig geconfigureerd, dan 
wordt in de plaats van de steilheid het propor-
tioneel bereik ingesteld. De instelling van het 
proportioneel bereik gebeurt zoals wordt be-
schreven onder het item 'steilheid instellen'. 
Het proportioneel bereik kan worden ingesteld 
vanaf 2.0 tot 6.0 (K). In de plaats van het steil-
heidsymbool wordt het symbool voor het pro-

portioneel bereik op het scherm getoond.  
 
 
Bij regelaars voor twee verwarmingskringen 

kunnen de verwarmingskringen als weersaf-
hankelijk of ruimteproportioneel worden geï-
dentificeerd. Een automatische optimalisering 
van het proportioneel bereik (zoals bij de opti-
malisering van de steilheid) is niet mogelijk.  

Automatische steilheidoptimalisering 
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Instelling warm water 
(Vraagtemperatuur) 

De warmwater temperatuur instellen 
De warmwaterboiler wordt door de rege-
laar tot de ingestelde temperatuur opge-
warmd of constant op deze temperatuur 
gehouden.  
Het warmwater regime is in bedrijf, als u in 
het normale display het ingevoegd water-
kraansymbool ziet.  
Moet de warmwaterboiler worden bijge-
warmd, dan schakelt de regelaar de ketel 
en de boiler laadpomp in. Dit bedrijfsregi-
me wordt door het symbool 'warmwater 
laadpomp' aangeduid.  

De warmwater temperatuur bij gebruik 
in ééngezinswoningen 
Vanuit de normale bedrijfsweergave gaat u 
door het indrukken van de toets 
 
 
onmiddellijk naar de ingestelde boilertemp. 
 
De warmwater temperatuur bij gebruik 
in tweegezinswoningen 
Voor de instelling drukt u op één van de 
toetsen 
 
 
Eerst verschijnt de dagtemperatuur op het 
display. Als u de toets  
 
 
tweemaal indrukt, krijgt u de ingestelde 
warmwater temperatuur te zien.  
Hier worden achtereenvolgens getoond:  
- Dagtemperatuur van de eerste verwar-

mingskring 
- Dagtemperatuur van de tweede verwar-

mingskring 
- Ingestelde waarde voor warm water.  
 
U kunt de gewenste waarden instellen met 
de toetsen 
 
 
Als u nogmaals drukt op een van de toet-
sen  
 
keert u naar de normale display terug.  

De warmwater bereiding wordt vrijgege-
ven door een bijkomend schakelkanaal of 
het logische standaardprogramma (LSP).  
Een ander schakelkanaal zorgt voor de 

tijdsturing van de sanitaire circulatie-
pomp. Wordt de warmwater regelkring 
niet benut, dan blijven de betreffende 
bijkomende functies geblokkeerd. De 

hierna beschreven instelling van de te m-
peratuur is in dat geval niet mogelijk.  
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Bijzonderheden van de bedrijfsmodus 
'Verlof' 
Aantal verlofdagen instellen 
Selecteer de bedrijfsmodus 'Verlof''. Bo-
venaan op het display verschijnt het aantal 
verlofdagen gevolgd door de letter 'd' als 
afkorting voor 'dagen'. Het aantal verlofda-
gen kan alleen met de toetsen  
 
 
worden ingesteld.  
 
Bij de instelling van het aantal verlofdagen 
dient u in acht te nemen dat op de dag 
waarop u naar huis terugkeert, de verwar-
ming opnieuw normaal ingeschakeld dient 
te worden. Stel dus alleen het aantal over-
nachtingen in als waarde voor het aantal 
verlofdagen.  

Het ingestelde aantal verlofdagen wordt 
door de regelaar om 00.00 u telkens met 
1 verminderd. Als de waarde nul wordt 
bereikt, 'weet' de regelaar dat u op deze 
dag naar huis terugkeert, en schakelt hij 
uw verwarming opnieuw in. De regelaar 
keert terug naar de AUTOMATISCHE 
bedrijfsmodus die als laatste vóór de ver-
lof was ingesteld.  

Het eenmaal ingestelde aantal verlofda-
gen gaat niet verloren als u na de invoer 
nog een keer naar een andere bedrijfsre-
gime gaat en dan naar het verlofregime 
terugkeert.  
 
Bij gebruik van de installatie in een twee-
gezinswoning worden de bedrijfsinstelling 
voor beide verwarmingskringen onafhan-

kelijk van elkaar ingesteld. Dit geldt na-
tuurlijk ook voor het bedrijfsregime 
'VERLOF' 

Algemeen overzicht van de instelling van de normwaarden (beknopte handleiding)  

Actie Functie Voorinstelling  Bereik 

 Verwarmingskring (1) 
 
Instelling normwaarden 
 
Omschakeling naar de volgende instelwaarde 
 
Omschakeling naar de volgende instelwaarde 

 
 
Dagtemperatuur 
 
Nachttemperatuur  
 
Steilheid 

 
 

20° C  
 

10° C 
 

1,2 

 
 

5…30 
 

5…30 
 

0.3….3.0 
  

Volgende verwarmingskring (2) 
 
Omschakeling naar de volgende instelwaarde 
 
Omschakeling naar de volgende instelwaarde 

 
Dagtemperatuur   
 
Nachttemperatuur 
 
Steilheid 

 
20° C  

 
10° C 

 
1,2 

 
5…30 

 
5…30 

 
0.3….3.0 

  
Warm water 

 
Ingestelde waarde warm  
water 

 
55° C 

 
10….60 

 Terug naar het normale display    

  
Volgende verwarmingskring 
 
Terug naar het normale display 

   

  
Terug naar het normale display 

   

 
Toets  

Korte handleiding insteltemperaturen 
Bedrijfsregime verlofregeling 
 



20 

De schakelklokfunctie 
De schakelkanalen 
Voor een energiebesparend regime van 
een verwarmingsinstallatie is het belang-
rijk om deze installatie conform de wisse-
lende tijdspecifieke behoeften te bestu-
ren.  
Daarvoor is de regelaar voor iedere regel-
kring met een schakelkanaal uitgerust.  
De regelaars voor één verwarmingskring 
zijn uitgerust met een schakelkanaal voor 
het verwarmingsregime en een schakel-
kanaal voor de warm water productie. Het 
schakelkanaal voor de verwarmingskring 
telt 28 programmeerbare schakelpunten 
die afwisselend als in- en uitschakeltijden 
worden benut. Het schakelkanaal voor de 
warm water productie biedt nog eens 14 
schakelpunten aan. Voor de tijdsturing 
van een sanitaire circulatie pomp staat 
nog een schakelkanaal met 14 schakel-
punten ter beschikking.  
De regelaars voor twee kringen hebben 
een schakelkanaal voor de eerste en de 
tweede verwarmingskring, een schakel-
kanaal voor de warmwater productie en 
een schakelkanaal voor de sanitaire cir-
culatie pomp. De klokkanalen tellen te l-
kens 14 programmeerbare schakelpunten 
die afwisselend als inschakel- en uitscha-
keltijden kunnen worden benut.  
 
De standaardprogramma's 
 
Het standaardprogramma voor het ver-
warmingsbedrijf 
Bij de inbedrijfstelling worden in de rege-
laar reeds vooraf schakeltijden ingesteld. 
Dit standaardprogramma kan in vele ge-
vallen door de gebruiker worden toege-
past. Bij regelaars voor één kring wordt 
het standaardprogramma in het schakel-
ti jdengeheugen voor één verwarmings-
kring ingevoerd, bij regelaars voor twee 
kringen voor beide verwarmingskringen 
afzonderlijk.  
 
Verwarmingsprogrammatijden 
(radiatorverwarming) 
 
               Dagbedrijf           Nachtbedrijf 
Ma - Do  van 6.00 u.           van 22.00 u. 
Vr.          van 6.00 u.           van 23.00 u 
Za           van 7.00 u            van 23.00 u. 
Zo           van 7.00 u            van 22.00 u 
 

Het standaardprogramma voor vloer-
verwarmingskringen 
Het standaardprogramma voor een ver-
warmingskring worden twee uur ver-
vroegd wanneer de verwarmingskring als 
vloerverwarming is geïdentificeerd. Bij de 
regelaars voor twee kringen kunnen bei-
de verwarmingskringen onafhankelijk van 
elkaar hetzij als radiatorverwarming hetzij 
als vloerverwarming worden ingesteld.  
 
Verwarmingsprogrammatijden 
(vloerverwarming) 
 
                Dagbedrijf            Nachtbedrijf 
Ma - Do   van 4.00 u.            van 20.00 u. 
Vr.           van 4.00 u.            van 21.00 u 
Za           van 5.00 u             van 21.00 u. 
Zo           van 5.00 u             van 20.00 u 
 
De schakeltijden kunnen worden gewij-
zigd,  de programmering kan worden uit-
gebreid of afzonderlijke kunnen schakel-
ti jden worden gewist.  
 
Het logische standaardprogramma 
voor warm water (LSP) 
Voor de warmwater productie is de rege-
laar uitgerust met een eigen schakelka-
naal.  
Dankzij het 'logische' standaardprogram-
ma voor warm water hoeft u in vele geval-
len geen bijkomende schakeltijden in te 
voeren.  
Zolang geen bijzondere warmwater scha-
keltijden geprogrammeerd zijn, is de be-
reiding van warm water gebaseerd op de 
voor de verwarming voorziene schakelti j-
den. 45 minuten voordat de verwarming 
naar dagbedrijf wordt omgeschakeld, 
wordt de bereiding van warm water vrijge-
geven. Bij de omschakeling naar nacht-
bedrijf wordt de bereiding van warm water 
opnieuw beëindigd. Dit vaste patroon is 
het zogenaamde 'logische' standaardpro-
gramma (LSP) dat er automatisch voor 
zorgt dat warm water beschikbaar is zo-
lang de verwarming in dagbedrijf is ge-
schakeld. Als er geen schakeltijden voor 
warm water geprogrammeerd zijn en dus 
het 'logische' standaardprogramma is 
geactiveerd, wordt dit gesignaleerd door 
de melding 'LSP' wanneer u via de ?-
toets die schakeltijden voor warm water 
oproept.  
 

Het standaardprogramma opnieuw 
oproepen en de resterende geheugen-
locaties wissen  
Hebt u de standaardprogrammering ge-
wijzigd en wilt u opnieuw naar het oor-
spronkelijk standaardprogramma terugke-
ren of wilt u het standaardprogramma 
opnieuw oproepen, dan gaat u als volgt 
tewerk: 
Toets  
 
 
indrukken en ingedrukt houden.  
 
Eerst verschijnt de eerste geprogram-
meerde schakeltijd op het display. Na vijf 
seconden verandert de weergave en 
krijgt u alleen nog het veld 'Tijd' op het 
scherm te zien.  
Houd nu de toets  
 
 
ingedrukt.  
 
Na vijf seconden krijgt u opnieuw de nor-
male weergave op het scherm te zien.  
Op die manier hebt u voor het verwar-
mingsregime het standaardprogramma 
opnieuw in het schakelgeheugen inge-
voerd en de overige schakelpunten ge-
wist. Ook de schakelgeheugens voor de 
warmwater productie en voor de sanitaire 
circulatiepomp werden gewist. Door het 
wissen van het schakelgeheugen voor de 
warmwaterproductie werd ook het 
'logische' standaardprogramma voor 
warm water opnieuw actief.  

Standaardprogramma 
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Controle van de schakeltijden 

Schakeltijden van de regelaar voor één 
kring tonen 
Als het display de normale instellingen 
toont en u drukt op de toets  
 
 
verschijnt de eerste schakeltijd op het dis-
play.  
 
Schakeltijden van de regelaar voor twee 
kringen tonen 
Als u de toets  
 
 
hebt ingedrukt, verschijnt de eerste scha-
keltijd van verwarmingskring 1 op het dis-
play.  
De schakeltijd n° 1 is via een 'zonnetje' 
gekenmerkt als schakeltijd voor de om-
schakeling naar het dagbedrijf.  
Als u de toets  
 
 
opnieuw indrukt, verschijnt de volgende 
schakeltijd voor de betreffende omschake-
ling naar het nachtbedrijf, gekenmerkt door 
een 'maantje'  
Als u de toets  
 
 
nogmaals indrukt, verschijnen alle schakel-
tijden van de eerste verwarmingskring tot 
nummer 14. De schakeltijden voor dag- en 
nachtbedrijf volgen elkaar afwisselend. 
Een leeg schakelpunt wordt door '-:-' aan-
geduid.  
 
Via de schakeltijden van verwarmingskring 
1 belandt u bij de eerste schakeltijd van 
verwarmingskring 2 door te drukken op de 
toets 
 

             of 
De symbolen voor verwarmingskring 2 
worden rechts getoond.  
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Schakeltijden voor warm water tonen 
Vanuit de normale display komt u door op de 
toets 
 
 
te drukken, terecht bij de eerste verwarmings-
kring. Nu kunt u met de toets 
 
 
alle schakeltijden na elkaar oproepen of met 
de toets 
 
 
telkens naar het volgende schakelkanaal 
schakelen. In volgorde verschijnen:  
1. Schakeltijd nr 1 van de eerste verwar-

mingskring 
2. Schakeltijd nr 1 van de tweede verwar-

mingskring, alleen bij regelaars voor twee 
verwarmingskringen 

3. Schakeltijd nr 1 voor de warmwaterpro-
ductie 

4. Schakeltijd n 1 voor de sanitaire circulatie-
pomp  

 
Zolang geen schakeltijden voor de warmwa-
terproductie zijn geprogrammeerd, is het Lo-
gische Standaard Programma actief. In de 
plaats van de eerste schakeltijd verschrijnt de 
melding LSP op het display. Met de toetsen + 
of - belandt u in het tijdkanaal voor de vrije 
programmering.  

Warmwater— schakeltijden 

Schakeltijden wijzigen 
Voorbeeld:  
Schakeltijd wijzigen van  
'Ma - 6.00 uur - dagbedrijf' naar 
'Ma - 5.30 uur - dagbedrijf'.  
 
1. Schakeltijd tonen 
2. Uurwaarde op '5' instellen. Het flikkerend 

streepje onder het minutencijfer plaatsen 
door eenmaal te drukken op de toets  

 
 
3. Met de toetsen  
 
 

de minutenwaarde op '30' instel-
len. Indien nodig de volgende 
schakeltijd laten zien.  

Met de toets  
 

Nieuwe schakeltijden toevoegen 
Om bijkomende schakelpunten toe te voe-
gen roept u de schakeltijden van het ge-
wenste schakel na elkaar op tot u een vrij 
schakelpunt bereikt. Als u een bijkomend 
schakelpunt voor de omschakeling naar het 
dagregime wilt invoeren, moet het vrije scha-
kelpunt met een 'zonnetje' geïdentificeerd 
zijn, voor het nachtregime met een 'maantje'. 
U kunt eventueel een of meer vrije schakel-
punten overslaan.  
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Schakelpunten wissen 
Om een schakelpunt te wissen moet u 
deze eerst op het display laten verschi j-
nen. Het fikkerend streepje onder het 
uurcijfer geeft aan dat de uurwaarde kan 
worden ingesteld. Bij het doorlopen van 
de uurwaarde verschijnt tussen '23' en '0' 
het symbool '-:-'. Als u dit instelt, wist u 
het schakelpunt. Als u de schakeltijden 
opnieuw oproept, wordt onder het over-
eenkomstige nummer een vrij schakel-
punt getoond.  
 
Bijzonderheden betreffende de scha-
kelpunten 
§ De schakeltijden van een schakelka-

naal worden in de volgorde van de 
nummering benut. Dit heeft tot gevolg 
dat bij gelijke schakeltijden deze wordt 
uitgevoerd die hoger genummerd is. 
Het volgende voorbeeld toont een 
voordelige toepassing:  

Op maandagmorgen treedt de verwar-
ming in het voorbeeld niet om 6:00 u. in 
werking, maar pas om 12.00 u. Voor een 
beter overzicht werd de geheugenlocatie 
n° 3 vrijgehouden.  
§ Het tijdsgebonden dag- en nachtregi-

me van de verwarmingskringen, van 
de warmwater productie en van de 
circulatiepomp wordt door de regelaar 
geassocieerd met de actuele tijd en 
bestendig aan de dag van de week 
aangepast. Dit heeft tot gevolg dat het 
actuele bedrijfsregime tijdens de ver-
andering of de nieuwe invoer van 
schakeltijden dikwijls kan veranderen. 
Voorbeeld: als alleen de schakeltijden 
n° 1 en n° 2 (van de tabel links) ge-
programmeerd zijn, is de verwarming 
's maandags om 13.00 u. ingescha-
keld. Voert u hier de schakelopdracht 
n° 4 in, dan zal de regelaar onmiddel-
lijk reageren en zal de verwarming 
naar nachtregime overschakelen. U 
zult dit eventueel merken aan het feit 
dat de verwarmingspomp wordt uitge-
schakeld. De daarna ingevoerde scha-
keltijd n° 5 leidt echter opnieuw tot de 
onmiddellijke omschakeling naar het 
dagregime.  
 

§ Als alle schakeltijden van een verwar-
mingskring gewist zijn, blijft deze ver-
warmingskring doorlopend op dagbe-
drijf ingesteld.  
 

§ De regelaar is uitgerust met een scha-
kelkanaal voor de warmwaterproductie 
en een schakelkanaal voor de tijdstu-
ring van een sanitaire circulatiepomp. 
Deze schakelkanalen zijn echter pas 
beschikbaar wanneer de boilervoeler 
aan de regelaar is aangesloten. Is dit 
niet het geval, dan worden de schakel-
tijden voor beide kanalen ook niet ge-
toond.  
 

§ Het 'logische' standaardprogramma 
voor warm water heeft bij de regelaars 
voor twee verwarmingskringen betrek-
king op de voor beide geprogram-
meerde schakelkanalen.  

§ Het 'logische' standaardprogramma 
voor warm water is uitgeschakeld zo-
dra minstens één schakeltijd voor de 
warmwater productie is ingevoerd. Wilt 
u geen tijdgestuurde vrijgave van de 
warmwater productie, maar een door-
lopende warmwater productie, dan 
geeft u slechts één willekeurige in-
schakel- of uitschakeltijd in.  

De gangreserve van de klok 
Voor de tijdgebonden omschakelingen is 
de regelaar met een digitale klok uitge-
rust.  
Opdat het precieze uur ook behouden 
blijft wanneer de netspanning uitvalt of 
uitgeschakeld wordt, beschikt de klok 
over een gangreserve van minstens 10 
jaar. Dit betekent dat uw regelaar het pre-
cieze tijdstip niet zal verliezen doordat de 
netspanning werd uitgeschakeld. Als de 
netspanning is uitgeschakeld, wordt het 
uur niet getoond.  
 
De automatische omschakeling tussen 
winter- en zomertijd 
Naast de klokfunctie beschikt de regelaar 
ook over een 'ingebouwde' kalender die 
de automatische omschakeling tussen 
wintertijd en zomertijd verzekert. De ge-
bruiker hoeft het uur dus niet manueel 
aan te passen. De omschakeltijden zijn 
wettelijk vastgesteld in een EG-richtlijn, 
die de fabrikant op het ogenblik van de 
productie dient na te leven. Ingeval geen 

automatische omschakeling gewenst is, 
kan dit door de verwarmingsspecialist in 
het service niveau worden ingesteld.  
 
Klok op radiosignalen (toebehoren) 
Uw regelaar kan desgewenst met een 
klok op radio signalen uitgerust worden. 
Bij de radioklok is de instelling van de tijd 
niet mogelijk of noodzakelijk. De interne 
klok van de regelaar wordt met de radio-
klok gesynchroniseerd. Als het radiosig-
naal ingevolge schommelingen van de 
veldsterkte tijdelijk niet beschikbaar is, 
grijpt de regelaar opnieuw naar zijn inter-
ne klok terug. Daardoor zijn de tijdspeci-
fieke functies altijd gewaarborgd.  
Is deze functie actief, dan flikkert het dub-
belpunt met een interval van een halve 
seconde. De tijd (en de datum) kunnen 
niet worden veranderd of ingesteld.  
Als de interne regelklok actief is, flikkert 
het dubbelpunt met een interval van één 
seconde. Nu kunnen tijd en datum wor-
den ingesteld.  
 

De klok instellen 
Als u de tijdweergave wilt aanpassen, 
gaat u als volgt tewerk:  
Druk op de toets  
? 
en houd hem ingedrukt.  
Eerst verschijnt de eerste geprogram-
meerde schakeltijd op het scherm. Na vijf 
seconden krijgt u alleen nog het veld 'tijd' 
te zien.  
Het flikkerend streepje toont dat de waar-
den kunnen worden veranderd.  
Met de toets  
 
Gaat u naar minuten en dag 
Als u de waarden hebt aangepast, drukt u 
opnieuw op de toets  
? . 

Nachtbedrijf 

Nr 1 Ma - Zo 6:00 Nr 2 Ma - Zo 22:00 

Nr 3  -:- Nr 4 Ma  6:00 

Nr 5 Ma 12:00 Nr 6  - / -  

Dagbedrijf   

Aanwijzing voor programmeren 
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Inschakeling van de emissiecontrole 
Voor de vakman is voor het starten van de 
emissiecontrole een afzonderlijke toets met 
erop een schoorsteenvegersymbool voorzien. 
Als de toets  
 
 
 
wordt ingedrukt, wordt het actuele bedrijfsre-
gime onderbroken en schakelt de regelaar de 
brander en de pompen in. Op het display ver-
schijnt het schoorsteenvegersymbool en de 
keteltemperatuur.  
Bij een ééntrapsbrander wordt de inschake-
ling ervan aangeduid door het symbool 
'volledig vermogen'.  
 
 
Bij ketels met tweetrapsbranders wordt na het 
indrukken van de toets 
 
 
  
alleen trap I ingeschakeld. Dit wordt aange-
duid door het symbool 'Laag vermogen, Trap 
I' en het cijfer '1' onderaan links.  
 
Als u de toets  
 
 
 
nogmaals indrukt, wordt de tweede brander-
trap ingeschakeld. Dit wordt op het scherm 
getoond door het symbool 'Volledig vermo-
gen, Trap II'.  
 
Als u nogmaals drukt op de toets  
 
 
.. 
wordt de emissiecontrole beëindigd. De rege-
laar keert terug naar het voordien actieve 
bedrijfsregime. Als u de toets niet meer zou 
indrukken, wordt de emissiecontrole na 30 
minuten automatisch beëindigd.  

Schoorsteenveger— Emissiecontrole 
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De ruimtethermostaten AFW en DFW 
kunnen als toebehoren worden geleverd.  
 
Met de ruimtethermostaat AFW kunnen de 
kamertemperatuurwaarden dag en nacht 
van op afstand worden aangepast en de 
belangrijkste bedrijfsregimes van op afstand 
worden geselecteerd. Bovendien registreert 
de afstandsbediening de kamertemperatuur 
die door de regelaar wordt benut.  
Bij de bediening moet de afzonderlijk mee-
geleverde gebruikershandleiding worden 
gerespecteerd.  
 
De digitale ruimtethermostaat DFW met 
toetsen 
Via de afstandsbediening DFW kunt u voor 
een verwarmingskring alle belangrijke inste l-
lingen doorvoeren die ook rechtstreeks op 
de regelaar kunnen worden ingesteld. Zo 
kunt u, desgewenst, ook in een ander lokaal 
over de toetsen van uw verwarmingsrege-
laar beschikken.  
Tussen de afstandsbediening en de rege-
laar vindt een permanente gegevensover-
dracht plaats. Bijgevolg kunt u de gewenste 
instellingen zowel op de afstandsbediening 
als op de regelaar invoeren, zoals in de 
voorgaande hoofdstukken specifiek voor de 
verwarmingsregelaar is beschreven.  
 
Bijzonderheden in verband met de rege-
laars voor twee verwarmingskringen 
Bij de regelaars voor twee verwarmingskrin-
gen kan voor iedere regelkring een af-
standsbediening worden aangesloten. Iede-
re woning beschikt daardoor over een eigen 
bediening voor de verwarmingsregelaar.  
 
Opgepast : 
Voor twee verwarmingskringen kunnen 2 
DFW ruimtethermostaten aangesloten 
worden of 1 DFW met 1 AFW. 
Twee ruimtethermostaten AFW op de 
reglaar is NIET mogelijk.  
 

Toebehoren 
 
 
Afstandsbedieningen 
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OPGELET 
 
De toegang tot het derde bedieningsniveau is uitsluitend 
voorbehouden aan de gespecialiseerde vakman.  
 
Verkeerde instellingen van de parameters en de fa-
brieksinstelling hebben een foutieve werking tot gevolg 
en kunnen de werking van de verwarmingsinstallatie 
aanzienlijk beïnvloeden.  
 
Door een verkeerde instelling van het bedieningsniveau 
3 kan het noodzakelijk zijn beroep te doen op een tech-
nieker. 
 
De kosten voor de inschakeling van servicepersoneel 
zijn ten laste van de aanvrager.  

Het Service–Niveau 
(Derde bedieningsniveau E3) 
 
Voor de gespecialiseerde vakman 



28 

Het bedieningsniveau 3 : E3 
Door het openen van het derde bedieningsni-
veau krijgen de bedieningstoetsen van de rege-
laar een heel andere betekenis dan deze die ze 
bij de normale werking hebben. In het derde 
bedieningsniveau kunnen de ingestelde waar-
den en configuratiegegevens worden 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 uitge-
voerd worden. Foutieve instellingen kunnen de 
werking van de installatie immers grondig ver-
storen en moeten in ieder geval worden verme-
den.  
 
Het 'E3' display toont afwisselend de datum en 
het precieze uur van de laatste oproeping van 
het derde bedieningsniveau waarbij wijzigingen 
aan de instellingen werden aangebracht. Als dit 
niveau uitsluitend werd opgeroepen om waar-
den te controleren of de relaistest te gebruiken, 
wordt deze oproeping niet geregistreerd. De 
volgende melding  
E 3 / 03 12 / 99 / 10:36 
betekent dus: de instellingen werden op 3 de-
cember 1999 om 10.36 u. voor het laatst in de 
E3 gewijzigd. De vermelding 'Nr' met de twee 
volgende cijfers, in de onderste regel van het 
display, toont het type regelaar en de actueel 
ingestelde configuratie. De type-index vermeldt 
om welke regelaar het gaat en met welke basis-
instelling de regelaar de fabriek verlaten heeft. 
Hieraan moet bijzondere aandacht worden be-
steed wanneer de functie 'fabrieksinstelling op-
nieuw invoeren' wordt opgeroepen.  

Wordt b.v. 'N° 23' getoond, dan gaat het om 
een basisregelaar 2 die als mengkraanregelaar 
voor één verwarmingskring met glijdende kete l-
regeling geconfigureerd is.  

In het E3-basisniveau kan door het één 
of meerdere keren indrukken van de 
toets 
 
het subniveau worden geselecteerd 
waarvan u de waarden getoond wilt 
zien of waarvan u de waarden wilt in-
stellen. Het subniveau verschijnt als 
flikkerend cijfer na de aanduiding E3, 
b.v. 'E3 - 1'.  

In totaal kunnen elf subniveaus worden 
opgeroepen. 
Nadat u het subniveau hebt bevestigd 
door op de toets  
 
 
te drukken, verschijnt de eerste toon-  
of instelwaarde; bij 'E3 - 1' b.v. de bui-
tentemperatuur.  
 

Door te drukken op de toets  
 
 
kunnen meer waarden op het scherm 
worden getoond.  
De instelwaarden kunnen met de toet-
sen  
 
binnen het vooraf gedefinieerde bereik 
worden gewijzigd. De eventuele veran-
deringen van de in de fabriek ingeste l-
de waarden moeten steeds conform de 
ter plaatse beschikbare handleiding 
worden doorgevoerd.  

Als u nogmaals drukt op de toets  
.. 
 
keert u terug naar het E3-basisniveau.  
Via de toetsen  
 

         of  
keert u van hieruit terug naar de nor-
male weergave.  
Het subniveau E3-12 is alleen bij de 
activering van de functie 'estrikdroging' 
bereikbaar.  

Bedieningsconcept:  
het servicebedieningsniveau wordt geopend door het gelijktij-
dig indrukken en in- gedrukt houden van de 
toetsen  
 

1ste cijfer 
type-index 

2de cijfer  
configuratie-index 

1: G1 (basisregelaar 1)  1: KKR 

2: G2 (basisregelaar 2)  2: MKR 

3: MKR  
(uitbreidende regelaar)  

3: KVR / MKR 

 4: KKR / MKR  

 5: KVR / 2MKR 

 6: 2KKR 

 7: 2MKR 

Service - Bedieningsniveau  
(Derde bedieningsniveau) 
 
Bedieningsconcept 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-1 
 
                   1X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Nr. Symbool Uitlezing 

1 TA* Buitentemperatuur 

2 TV1 Voorlooptemperatuur mengkraan, verwarmingskring 1 

3 TK* Keteltemperatuur 

4 TB Boilertemperatuur 

5 AFW_TI Binnentemperatuur die met de analoge afstandsbediening, wordt gemeten;  
wordt met Ja / Neen instelling E3-6 : nr 12 aan verwarmingskring 1 of 2 toegewezen 

6 AFW_TN Ingestelde dagtemperatuur,  
die met Ja / Neen instelling E3-6 : nr 12 aan verwarmingskring 1 of  2 wordt toegewezen.  
- of retourtemperatuur wanneer de instelling E3-6 : nr 33 'meetingang voor retourtemperatuur is 
AFW_TN?' = YES ingesteld is  

7 AFW_NN Ingestelde nachttemperatuur  
wordt met Ja / Neen instelling E3-6 : nr 12 aan verwarmingskring 1 of 2 wordt toegewezen.  
Opgelet: de aangeduide meetwaarde heeft geen betekenis en is niet actief als de instelling E3-6 : 
nr 33 meetingang voor teruglooptemperatuur is AFW_TN?' = YES ingesteld is  

8 TX Universele voeler  
 
Met de instelling E3-6 : nr 32 “meetingang voor de bedrijfsurenregistratie is TX?” = YES” wordt de 
meetingang TX voor de registratie van de branderlooptijden in combinatie met een adapter ge-
bruikt. Als de adapter aangesloten is maar de brander niet ingeschakeld, wordt een waarde tussen 
2…4°C getoond; bij trap I wordt 28…34°C en bij trap II 73…83° C getoond.  
 
Retourtemperatuur  
wanneer de instelling E3-6 : nr 34 “meetingang voor retourtemperatuur is TX?” := YES ingesteld is.  
 
Tweede temperatuurwaarde voor warm water TB2 wanneer de instelling E3-6 : nr 35 “.. tweede 
regelkring voor warm water met TX als meetingang TB2.. vrijgegeven?” = YES” ingesteld is.  
 
Omschakeling van de geregelde ketel temp. naar de “vaste waarde voor keteltemperatuur (E3-5 nr 
16 TKs_vast)” door het kortsluiten van TX. Voorwaarde is dat TX niet voor andere functies gebruikt 
wordt (instellingen E3-6 nr 32, 34, 35 = no).  

9 TV2 Voorlooptemperatuur mengkraan, verwarmingskring 2. 

10 DFW_TI1* Ruimtetemp. van verwarmingskring 1, gemeten door de digitale afstandsbediening van kring 1.  

11 DFW_TI1* Ruimtetemp. van verwarmingskring 2, gemeten door de digitale afstandsbediening van kring 2.  

Als geen temperatuurvoeler is aangeslo-
ten (ingang open of meting onderbroken), 
wordt in de plaats van de temperatuur-
waarde 'L °C' getoond, bij een kortgeslo-
ten meetingang 'H °C'.  

* 
Wordt de getoonde meetwaarde door een 
andere busgebruiker doorgegeven, dan 
verschijnt ook het symbool 'seriële interfa-
ce actief' op het display 

De volgende meetwaarden kunnen in het  
serviceniveau E3-1 worden opgeroepen.  

Service niveau E3-1 
 
 
Opvraag alle meetwaarden 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-2 
 
                   2X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Nr. Symbolen Uitlezing In model Alternatieve functie 

1 BR1 Brander trap I  G2  

2 BR2 Brander trap II  G2 RAP of KP 

3 KKP Pomp voor glijdende ketelkring G2 RAP of KP; met mengmodule 2: MKP2 

4 BWP  Boilerpomp  G2 RAP of KP 

5 ZP Sanitaire circulatiepomp  G2 RAP of KP 

6 MKP1 Pomp voor mengkraankring 1 Z1 / Z2 KKP 2 

7 Mi1Z Mengkraankring 1:  Mengkraan Dicht'  Z1 / Z2  

8 Mi1A Mengkraankring 1: Mengkraan Open'  Z1 / Z2  

9 Mi2Z Mengkraankring 2: Mengkraan Dicht'  Z2  

10 Mi2A Mengkraankring2: Mengkraan Open'  Z2  

In het subniveau E3-2 kan een relaistest 
worden uitgevoerd. De te testen relaisuit-
gang wordt via de toets  
 
 
geselecteerd en met de toetsen  
 
 
in- en uitgeschakeld.  
(melding 'ON' of 'OFF')  
De volgende toewijzing geldt:  

ZP = circulatiepomp 
KP = omlooppomp 
RAP = shuntpomp 

Service niveau E3-2 
 
 
Relais-Test 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-3 
 
                   3X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Tellerstanden van de bedrijfsurenteller 
tonen 
 
In het subniveau E3-3 kan de tellerstand 
van beide bedrijfsurentellers voor trap I en 
trap II gecontroleerd worden. Met de toets  
 
 
wordt tussen beide tellers omgeschakeld.  
De maximale tellerstand bedraagt voor 
beide trappen 65535 uren. Als deze grens 
wordt overschreden, begint de teller op-
nieuw vanaf nul. Na de omschakeling met 
de toets 
 
 
verschijnt de tellerstand voor trap II op het 
display, b.v.: 

Service niveau E3-3 
 
 
Tellerstanden tonen 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-4 
 
                   4X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

N° Afkorting Betekenis 

1 TVs_HK1 Berekende vertrekwaarde van verwarmingskring 1 volgens kurve 

2 TVs_HK2 Berekende vertrekwaarde van verwarmingskring 2 volgens kurve 

3 TKs_HK1 Vereiste berekende keteltemperatuur van verwarmingskring 1  

4 TKs_HK2 Vereiste berekende keteltemperatuur van verwarmingskring 2  

5 TKs_BWR  Vereiste berekende keteltemperatuur voor boilerlading 

6 TKs Actief berekende keteltemperatuur 

7 T1_HK1 Gemeten of 'virtuele' binnentemperatuur van verwarmingskring 1 

8 T1_HK2 Gemeten of 'virtuele' binnentemperatuur van verwarmingskring 2 

9 T1_HK1_F Gemiddelde waarde van de binnentemperatuur van verwarmingskring 1 

10 T1_HK2_F Gemiddelde waarde van de binnentemperatuur van verwarmingskring 2 

11 TA_Filter Langdurige gemidelde buitentemperatuur 

Betreffende 1 en 2: 
Deze waarden kunnen over het algemeen 
rechtstreeks uit het TA-TV-diagram wor-
den afgeleid.  
Niettemin kunnen ook de volgende beïn-
vloedende waarden actief zijn en afwijkin-
gen  t.o.v. het diagram veroorzaken: 
- minimale voorlooptemperatuur 
- maximale voorlooptemperatuur 
- vaste waarden van  vorstbescherming 
- vaste waarden van de emissiecontrole 
- Ruimte uitschakeling 
- Ketelcorrosie beveiliging 
- Bypas uitrusting (shunt)  
 
Betreffende 3 en 4:  
Dit zijn de vereiste waarden die de ver-
warmingskringen aan de ketelregelaar 
opleggen. Bij mengkranen liggen de ver-
eiste waarden respectievelijk 3 en 4 te-
genover respectievelijk 1 en 2 boven de 
waarde 'afstand van mengkraan / ketel 
plus halve hysteresis'.  

Betreffende 5:  
Deze waarde verschijnt alleen bij de boi-
lerlading.  
 
Betreffende 6:  
Wanneer er verschillende vereiste waar-
den zijn, wordt telkens de hoogste waar-
de voor de ketel actief. Hierop moet bi j-
zonder worden gelet wanneer bijkomende 
uitbreidende regelaars via de eBus wor-
den aangesloten.  
 
Betreffende 7 en 8: 
Bij weersafhankelijke sturing kan via een 
ruimtevoeler een ruimte uitschakeling 
worden voorzien.  
Is geen ruimtevoeler beschikbaar, dan 
berekent de controller een waarschijnlijk 
binnentemperatuurverloop waarvan de 
actuele waarde als 'virtuele binnentempe-
ratuur' wordt aangeduid. Deze waarde 
wordt dan voor een ruimte uitschakeling 
aangewend. 

Betreffende 9 en 10: 
De van kortstondige schommelingen vrij-
gemaakte 'gemiddelde' binnentempera-
tuur.  
 
Betreffende 11: 
De van kortstondige schommelingen vrij-
gemaakte 'gemiddelde' buitentempera-
tuur. Opgelet: een abrupte wijziging van 
de meetwaarde (b.v. veroorzaakt door 
installatiewerkzaamheden) wordt pas na 
een langer durende gelijkstelling actief.  

In het subniveau E3-4 kunnen bepaalde bere-
kende temperatuurwaarden worden geraad-
pleegd. Als u verschillende keren op   [ ? ] 
drukt, verschijnen deze waarden op het 

Service niveau E3-4 
 
 
Opvraging van de rekenwaarden 
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Nr Afkorting Voorinstelling  Betekenis Bereik 

1 TVsmax_HK1 99°C Maximale voorlooptemperatuur verwarmingskring 1 1-99°C 
2 TVsmax_HK2 99°C  Maximale voorlooptemperatuur verwarmingskring 2 1-99°C 
3 TVsmin_MKR1 12°C Minimale voorlooptemperatuur mengkraan 1 1-99°C 
4 TVsmin_MKR2 12°C Minimale voorlooptemperatuur mengkraan 2 1-99°C 
5 TRmin 35°C Minimale retourtemperatuur bij shunt 1-99°C 
6 TKsStütz  35°C Ketelsteuntemperatuur 1-99°C 
7 TK_hys 12 K Ketelhysterese 1-30 °C 
8 TK_max  99°C Maximale keteltemperatuur 1-99°C 
9 TK_sicher 90°C Ketelveiligheidstemperatuur 1-99°C 

10 dT_BR2 20 K Inschakeltemperatuurverschil Trap II  1-99°C 
11 dT_MK 4 K  Temperatuurverschil ketel / mengkraan 1-99°C 
12 DIN-KTR_TKs 99°C  Temperatuurwaarde van de elektronische KTR 1-99°C 
13 TVsaus_KKR 23° C Onderste uitschakelgrens voor de ketelkring 1-99°C 
14 TA_BR2 5°C TA-grens voor de bijschakeling Trap II  1-99°C 
15 TA_Aus 30°C  TA-grens voor de uitschakeling van de regeling 1-30°C 
16 TKs-fest 70°C Vaste ketelwaarde voor TX kortgesloten 1-99°C 
17 WWs_TX 55°C Boilertempertuur 1-99°C 
18 RBW_HK1 12 Coëfficiënt voor ruimteuitschakeling voor verwarmingskring 1 1-99 
19 RBW_HK2 12 Coëfficiënt voor ruimteuitschakeling voor verwarmingskring 2 1-99 
20 t_KKP 1 min KKP-nadraaitijd bij brander UIT 1-15 min 
21 t_Brmin 1 min Minimale branderwerking 1-15 min 
22 t-BR2 15 min Opstart tweede brandertrap 1-15 min 
23 t_BWL 3 min Nadraaitijd boiler-pompen 1-15 min 
24 t_PTP 6 min Taktperiode pomp  1-15 min 
25 t_N_Mod 12 s Looptijd van de modulerende brander 1-99 sec 
26 t_SA 9*10 s Looptijd stappenmotor 1 - 99 * 
27 ZK_HK1-opwarming 0,2 h Opwarmingsconstante voor virtuele binnentemp. verwarmingskring 1 0,1 - 99 h 

28 ZK_HK2-opwarming 0,2 h Opwarmingsconstante voor virtuele binnentemp. verwarmingskring 2 0,1 - 99 h 
29 ZK_HK1_daling 40 h Dalingsconstante voor virtuele kamertemperatuur verwarmingskring 1 1 - 99 h 
30 ZK_HK2_daling 40 h Dalingsconstante voor virtuele kamertemperatuur verwarmingskring 2 1 - 99 h 
31 SZ_opwarming_HK1 10 min / °C  Factor voor de opwarmingssnelheid voor de verwarmingskring 1 1-99 min / °C  
32 SZ_opwarming_HK2 10 min / °C  Factor voor de opwarmingssnelheid voor de verwarmingskring 2 1-99 min / °C  
33 SZ_daling_HK1 10 min Startwaarde van de vertraging voor optimalisering verwarmingskring 1 1-99 min 
34 SZ_daling_HK2 10 min Startwaarde van de vertraging voor optimalisering verwarmingskring 2 1-99 min 
35 Hysterese_mod 5 Modulering: hysterese * 10% 1-10 
36 D_Anteil_mod 3 Modulering: D-aandeel 1-15 

Service niveau E3-5 
 
Instelwaarden opvragen en verande-
ren 

In het subniveau E3-5 kunnen de volgende in-
stelwaarden (temperaturen, tijdstippen, coëffici-
enten, enz.) met de toets [ ? ] worden geraad-
pleegd en met de toetsen  [ +]  [ - ] worden gewij-
zigd 
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Nr. Betekenis Instelling 

1 Verwarmingskring 1 met vloerverwarming? Ja / Neen 
- verwarmingsprogramma 2 u. vervroegen 
- steilheid van de verwarmingskring 1 op 0,5 
- maximale voorlooptemperatuur op 50°C 
- coëfficiënt voor ruimte uitschakeling op 4 K 
- vertraging optimalisering van de opwarming op 60 minuten 

no 

2 Verwarmingskring 2 met vloerverwarming? Ja / Neen  no 
3 Brander met twee trappen? Ja / Neen no 
4 Boilervoorrang YES 
5 Bescherming tegen ketelcorrosie vrijgeven? Ja / Neen 

- pompen van de glijdende verwarmingskringen en de warmwaterbereiding zijn ui tgeschakeld 
- mengkraan gesloten 
- de functie 'shunt op TRmin' (Ja / Neen instelling n° 37) heeft voorrang op de ketelcorrosiebescherming 

YES 

6 De antilegionellen-schakeling vrijgeven? Ja / Neen 
- 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 omschakel ing naar het dagregime geactiveerd.  

no 

7 De uitgebreid display vrijgeven? Ja / Neen YES 
8 Verwarmingskring 1 ruimteproportioneel ? Ja / Neen  

Bij de ruimteproportionele regeling is de voorlooptemperatuur van de verwarmingskring rechtstreeks afhankelijk van 
de kamertemperatuur (of het verschil tussen reële waarde en ingestelde waarde) van de betreffende ruimte.  

no 

9 Ruimte uitschakeling voor verwarmingskring 1 vrijgeven? Ja / Neen 
- Bij een vrijgegeven ruimte uitschakeling wordt de voorlooptemperatuur van de verwarmingskring gereduceerd wan-
neer de gemeten kamertemperatuur (ruimtevoeler!) de ingestelde kamertemp. overschrijdt. In welke mate de ruimte-
uitschakeling actief wordt, is afhankelijk van de coëfficiënt voor de ruimteuitschakeling.  

YES 

10 Verwarmingskring 2 ruimteproportioneel? Ja / Neen no 
11 Ruimte uitschakeling voor verwarmingskring 2 vrijgeven ? Ja / Neen YES 
12 Analoge afstandsbediening op verwarmingskring 2 inschakelen? Ja / Neen 

Aan één van twee kringen geconfigureerde basisregelaar kan slechts één analoge afstandsbediening / ruimtevoeler 
worden aangesloten. Deze kan aan verwarmingskring 1 of 2 worden toegewezen.  

no 

13 Automatische omschakeling tussen zomertijd / wintertijd vrijgeven? Ja / Neen YES 
14 Automatische uitschakeling van de emissietest (30 min) vrijgeven? Ja / Neen YES 
15 Regelaarondersteunde STB-test mogelijk? Ja / Neen no 
16 Taktende pomp voor glijdende ketelverwarmingskringen vrijgeven? Ja / Neen YES 
17 Voor de ruimteproportionele regeling vorstbescherming via de buitenvoeler vrijgeven? Ja / Neen 

In zoverre eventueel reeds voorhanden, kan door de aansluiting van een (optionele) buitentemperatuurvoeler ook bij 
een ruimteproportionele regeling een buitentemperatuurafhankelijke vorstbescherming aangeboden worden.  

no 

18 Ketel voortdurend op steuntemperatuur? Ja / Neen 
Hier kan worden bepaald of de ketel ongeacht eender welke regelaarinstelling (ook bedrijfsregime) (minstens) op de 
steuntemperatuur ingesteld moet blijven (niet bij UIT en VERLOF)  

no 

19 Vorstbeveiliging in de automatische bedrijfsregime? Ja / Neen YES 

Service niveau E3-6 
 
Ja - Neen Instellingen 
opvragen en veranderen 

In het subniveau E3-6 kunnen de hierna 
opgesomde JA / NEEN instellingen met de 
toets  [ ? ]  worden geraadpleegd en met de 
toetsen  [ + ]  [ - ]  worden gewijzigd.  
Deze Ja / Neen instellingen kunnen op ja of 

op neen worden ingesteld, wat op het dis-
play respectievelijk als YES of NO wordt 
getoond. Met deze instellingen kunnen be-
paalde functies en bepaalde processen in-  
of uitgeschakeld worden.  
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Nr. Betekenis Instel-
ling 

20 Automatische configuratie vrijgeven? Ja / Neen 
Van de zeven mogelijke configuraties worden drie configuraties automatisch ingesteld wanneer na de installatie of de verwijdering 
van een extra module de bedrijfsspanning opnieuw wordt ingeschakeld. De automatische configuratie kan uitgeschakeld worden  

YES 

21 TB-ingang voor de schakeling met een thermostaat vrijgeven? Ja / Neen 
De meetingang wordt met deze instelling omgeschakeld zodat het gesloten of open thermostaatcontact niet als 'voelerkortsluiting' of 
'voeler niet aangesloten' wordt beoordeeld.  

no 

22 ULTRON-functies vrijgeven? Ja / Neen no 

23 Boilerlading via driewegklep vrijgeven? Ja / Neen 
Maakt de boilerlading mogelijk via een driewegklep die aan de relaisuitgang BWP wordt aangesloten. Tijdens de boilerlading neemt 
de KKP de functie van de laadpomp over.  

no 

24 Relaisuitgang voor ketelcirculatiepomp is BR2? Ja / Neen 
De ketelcirculatiepomp blijft ingeschakeld zolang warmte wordt gevraagd 

no 

25 Relaisuitgang voor ketelcirculatiepomp is KKP? Ja / Neen no 
26 Relaisuitgang voor ketelcirculatiepomp is ZP? Ja / Neen no 
27 Relaisuitgang voor ketelcirculatiepomp is BWP? Ja / Neen no 
28 Relaisuitgang voor de shuntpomp is BR2? Ja / Neen 

Met de instellingen n° 28 - n° 31 wordt een van de relaisuitgangen BR2, KKP, ZP of BWP voor de functie van een shunttpomp inge-
schakeld. Voor de meting van de retourtemperatuur kunnen de meetingangen AFW_TN of TX worden bepaald. Als geen meetingang 
wordt gedefinieerd, wordt de reële waarde van de keteltemperatuur als retourtemperatuur beschouwd. Als  de waarde voor de re-
tourtemperatuur geldt de instelwaarde E3-5 : nr 5 (minimale retourtemperatuur).  

no 

29 Relaisuitgang voor de shuntpomp is KKP? Ja / Neen no 
30 Relaisuitgang voor de shuntpomp is ZP? Ja / Neen no 

31 Relaisuitgang voor de shuntpomp is BWP? Ja / Neen no 

32 Meetingang voor de bedrijfsurenregistratie is TX? Ja / Neen (alleen met aangesloten adapter)   no 

33 Meetingang voor retourtemperatuur is AFW_TN?  Ja / Neen no 

34 Meetingang voor retourtemperatuur is TX? Ja / Neen no 

35 Een tweede boiler regelkring met TX als meetingang TB2 en ZP als tweede, via klokkanaal 4 tijdgestuurde boiler laadpomp 
vrijgeven? Ja / Neen 

no 

36 TB2-ingang voor de schakeling met een thermostaat vrijgeven? Ja / Neen (zie. nr 35) no 

37 Shuntbeveiliging op Trmin? Ja / Neen 
De gekozen shuntstart zorgt voor een reducering van de pompen van de glijdende verwarmingskringen, de bereiding van warm wa-
ter en de mengkraankringen. Als retourtemperatuur wordt hetzij de meetingang AFW_TN, hetzij de meetingang TX gebruikt. Als 
geen van beide geselecteerd werd, wordt de keteltemperatuur TX gebruikt.  

no 

38  Schakeltijdvervroeging voor verwarmingskring 1 vrijgeven? Ja / Neen 
Als de schakeltijdvervroeging vrijgegeven is, wordt de omschakeling naar het dagbedrijf met een berekende tijd vervroegd opdat de 
ingestelde kamertemperatuur op het geprogrammeerde tijdsti p bereikt zou worden. 

no 

39 Schakeltijdvervroeging voor verwarmingskring 2 vrijgeven? Ja / Neen no 

40 Optimalisering van de opwarming voor verwarmingskring 1 vrijgeven? Ja / Neen no 

41 Optimalisering van de opwarming voor verwarmingskring 2 vrijgeven? Ja / Neen no 

42 Brander moduleren? Ja / Neen no 

43 Gebruik in een tweegezinswoning? Ja / Neen no 

44 Service? Neen (niet gebruiken, fabriekscontrole).   no 

45 Brander tweetraps glijdend? Ja / Neen no 

46 Warm water max. 60° C? Ja / Neen YES 

Service niveau E3-5 
 
Instelwaarden opvragen en veranderen 

Service niveau E3-6 
 
Ja - Neen Instellingen 
opvragen en veranderen 
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Instelling van de kalenderfunctie 
In het subniveau E3-7 kan de actuele 
datum worden ingesteld. Door te drukken 
op de toets  
 
worden onder de nummers 1..3 de dag 
van de maand, de maand en het jaar ge-
toond.  
U kunt deze instellingen wijzigen met de 
toetsen  
 

Voorbeeld: 23 oktober 1997 
 
N° 1: dag van de maand:          23 
N° 2: maand                              10 
N° 3: jaar                                   97 
 
 
 
 
 
 

Opgelet: als het radiosignaalmodule is 
aangesloten en deze actief is, flikkert het 
dubbelpunt van de tijdmelding van de 
regelaar met een interval van een halve 
seconde. De datum (en de tijd) kunnen in 
dit geval niet worden aangepast.   
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Instelling van de eBus-adressen voor de 
apparaatcommunicatie 
Bij grotere installaties worden verschillende 
regelaars via de eBus aaneengeschakeld. 
De regelaar die de ketel bedient, is de 
'basisregelaar'. De andere verwarmingsrege-
laars zijn 'uitbreidende regelaars'. Een basis-
regelaar of een uitbreidende regelaar kan 
telkens één of twee verwarmingskringen 
bedienen. Er kunnen maximum acht rege-
laars in serie geschakeld worden die maxi-
mum 9 verwarmingskringen kunnen bedie-
nen.  
De verwarmingskringen worden genummerd 
van 1 tot 9, waarbij de verwarmingskringen 1 
en 2 altijd aan de basisregelaar moeten wor-
den toegewezen. Vanaf verwarmingskring 3 
worden uitbreidende regelaars (MKR of 2 
MKR) ingeschakeld. Om een regelaar aan 
een verwarmingskring toe te wijzen moet op 
de regelaar de zogenaamde verwarmings-
kringindex worden ingesteld die terzelfder 
tijd ook het eBus-adres is. De in te stellen 
getalwaarde voor de verwarmingskringindex 
beantwoordt aan het nummer van de verwar-
mingskring. Bij een regelaar voor twee ver-
warmingskringen wordt slechts één verwar-
mingskringindex ingesteld. De regelaar be-
dient de verwarmingskring met dezelfde ge-
talaanduiding en de erop volgende verwar-
mingskring.Als bij een uitbreidende regelaar 
voor twee verwarmingskringen de verwar-
mingskringindex '3' ingesteld is, bedient de-
ze regelaar de verwarmingskringen 3 en 4.  

 Aan de basisregelaar wordt automatisch de 
verwarmingskringindex 1 toegewezen. Is de 
basisregelaar een regelaar voor twee ver-
warmingskringen, dan bedient hij de verwar-
mingskringen 1 en 2. Een basisregelaar 
voor één verwarmingskring kan alleen ver-
warmingskring 1 bedienen. Omdat verwar-
mingskring 2 altijd aan de basisregelaar 
moet worden toegewezen en een regelaar 
voor één kring geen tweede verwarmings-
kring bedienen kan, moet in dit geval het 
verwarmingskringnummer 2 opengelaten 

worden. Bij een regelaar voor één verwar-
mingskring wordt verwarmingskring 1 on-
middellijk gevolgd door verwarmingskring 3. 
De verwarmingskringindex wordt in het sub-
niveau E3-8 ingesteld. De controle van deze 
waarde gebeurt via de toets (?). De instel-
ling gebeurt met de toetsen + of -.  
Hierna wordt de indexinstelling getoond 
voor een installatie met een basisregelaar 
KKR / MKR, een uitbreidende regelaar 2M-
KR  en een uitbreidende regelaar MKR:  

Regelaar Configuratie Indexinstelling Verwarmingskring 

Basisregelaar  KKR / MKR  1 *  1 en 2 

Eerste uitbreidende regelaar  2 MKR  3 **  3 en 4 

Tweede uitbreidende regelaar  MKR  5 ***  5 

Configuratie 

 Ketelverwarmingskring Mengerverwarmingskring 

KKR 1 - - - 

KVR / MKR - - - 1 

KKR / MKR 2 1 

KVR / 2 MKR - - - 1 en 2 

2 KKR 1 en 2 - - - 

Verwarmingskringnummer  

Service niveau  
 
E3-7 Instellen van de kalenderfunktie 
E3-8 Instellen van de eBus-adressen 

* moet niet worden ingesteld omdat dit nummer automatisch wordt toegewezen 
** moet niet worden ingesteld omdat '3' vooraf ingesteld is 
*** van voorinstelling '3' wijzigen in '5' 
 
Aan de basisregelaar zijn de volgende verwarmingskringen toegewezen:  
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N° Betekenis Instelling 
vooraf 

1 eBus vrijgeven? Ja / Neen 
Normalerwijze is de eBus- functie bij de levering van de regelaar ingeschakeld. Bij de aansluiting van een af-
standsbediening of een uitbreidende regelaar moet de eBus ingeschakeld zijn.  

YES 

2 Aanmaak van het ASYN-teken vrijgeven? Ja / Neen 
Opdat een communicatie via de eBus zou kunnen plaatsvinden moet een algemeen synchroon teken naar de 
bus worden verstuurd. Hiervoor kan de verwarmingsregelaar zorgen. Als meer dan een verwarmingsregelaar 
op de bus aangesloten is, mag slechts bij één regelaar de aanmaak van het ASYN-teken vrijgegeven zijn. De 
afstandsbediening en de eBus-radiosignaalmodule kunnen geen synchroon teken produceren.  

YES 

3 Prioritair tijdklasse-multiplexproces (PKZM) vrijgeven? Ja / Neen YES 

4 -- (De instelling heeft geen betekenis) YES 

5 Ontvangst van de TA-waarde van de basisregelaar vrijgeven? Ja / Neen 
Voor de MKR zonder een eigen TA-voeler kan met flag n° 5 geselecteerd worden welke TA-voeler actief is.  
YES: TA van basisregelaar  
no:     TA van de eerste MKR 

YES 

6 Eigen warmwaterregelaar (gedecentraliseerde warmwaterbereiding) vrijgeven? Ja / Neen 
Bij de centrale warmwaterbereiding beschikt alleen de basisregelaar over een boiler en wordt alleen diens 
warmwaterregelaar gebruikt. U beschikt echter over de mogelijkheid om een ingestelde waarde voor warm 
water te bepalen en schakeltijden voor de vrijgave van het warm water te programmeren. Via de eBus worden 
de ingestelde waarden voor warm water van de uitbreidende regelaars naar de basisregelaar overgedragen. 
Deze selecteert de hoogst ingestelde waarde voor warm water en gebruikt deze als leiddraad voor zijn rege-
laar. Bij de gedecentraliseerde warmwaterbereiding kunnen alle verwarmingsregelaars (ook de uitbreidende 
regelaars) een boiler bedienen. Op iedere regelaar kan een eigen instelwaarde voor warm water worden inge-
steld en kunnen eigen schakeltijden worden geprogrammeerd. De uitbreidende regelaars zorgen er door de 
overbrenging van een ketelinsteltemperatuur voor dat de basisregelaar gedurende de warmwaterlading de 
ketel op de noodzakelijke temperatuur brengt. De basisregelaar kiest de hoogste keteltemperatuur en ge-
bruikt deze als leidraad .  

no 

In het subniveau E3-9 kunnen eBus-
specifieke Ja / Neen instellingen worden 
ingevoerd 

Service niveau E3-9 
 
 
eBus-specificaties 
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Controle van de regelaarvarianten 
In het subniveau E3-10 kunnen via de 
toets (?) de configuratie-index (n° 1), de 
type-index (n° 2) en de hardware-index 
(n° 3) worden geraadpleegd. De twee 
laatstgenoemde waarden worden in de 
fabriek ingesteld en kunnen niet worden 
gewijzigd. De door de vakman ingestelde 
configuratie mag niet veranderd worden 
zonder een nauwkeurige kennis van de 
installatie en de regelaar omdat door 
deze instelling essentiële eigenschappen 
van de regelaar in overeenstemming 
worden gebracht met de verwarmingsin-
stallatie. Om de configuratie-index aan te 
passen moet deze index eerst worden 
opgeroepen (n° 1). Daarna kan deze 
waarde met de toetsen + of  - worden 
veranderd in zoverre de betreffende aan-
passing niet geblokkeerd is.  

N° 

1 Configuratie-index  1 - KKR 
2 - MKR 
3 - KVR / MKR 
4 - KKR / MKR 
5 - KVR / 2 MKR 
6 - 2 KKR 
7 - 2 MKR 

Aanpassing van de regelaar 
aan de installatie van de klant 

2 Type-index 1 - Type G1 (basisregelaar 1) 
2 - Type G2 (basisregelaar 2) 
3 - Type MKR 

Productietype 

3 Hardware-index 0 - 12/98 Hardwareversie 

Betekenis  

KKR                   Glijdende ketelregeling voor één kring 
MKR                  Mengkraanregeling voor één kring met bussysteem 
KVR / MKR       Mengkraanregeling voor één kring met vooraf geregelde ketel 
KKR / MKR       Regeling voor twee kringen : een glijdende ketelkring en een mengkraan 
KVR / 2MKR    Regeling voor twee kringen : twee mengkranen en vooraf geregelde ke-

tel 
2KKR               Regeling voor twee kringen : twee glijdende verwarmingskringen met 

impulsverwarmingskringpompen 
2MKR                Regeling voor twee kringen : twee mengkranen met bussystemen 
 
Bij de omschakeling van de regelaarconfiguratie worden de schakeltijden in alle kanalen 
gewist en wordt het standaardprogramma opnieuw ingevoerd.  

Service niveau E3-10 
 
 
Opvraging van de regelvarianten 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-10 
 
                   10X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Regelaars die als basisregelaar G1 of 
G2 geleverd worden, zijn als KKR gecon-
figureerd. De installatie van een extra 
module Z1 of Z2 wordt na de terugkeer 
van de bedrijfsspanning herkend en 
heeft een overeenkomstige configuratie-
wijziging tot gevolg. Werd een extra mo-
dule Z1 bijgevoegd, dan wordt de rege-
laar als KKR/MKR geconfigureerd, enz.  
Bij de omschakeling van de regelaarcon-
figuratie worden de schakeltijden in alle 
klokkanalen gewist en wordt het stan-
daardprogramma opnieuw geactiveerd. 
De voorinstelling 'Gebruik in tweegezins-
woning? - Ja / Neen' (n° 43) wordt bij de 
configuraties KVR/2MKR en 2MKR op 
YES ingesteld.  
Is de automatische instelling van de con-
figuratie-index uitgeschakeld (instelling n
° 20 = no), dan kan deze index op elk 
ogenblik manueel worden aangepast  De 
manuele instelling is in het bijzonder 
aangewezen ingeval na een automati-
sche herconfiguratie een eventueel 
noodzakelijk manueel naconfigureren 
niet werd uitgevoerd en de instelling van 
de configuratie-index opnieuw geblok-
keerd is.  

Instelling van de configuratie-index 
De instelling van de configuratie-index 
gebeurt gedeeltelijk automatisch of volle-
dig manueel. Deze index wordt vastg e-
legd met de Ja / Neen instelling E3-6 
(Ja / Neen instelling n° 20). In de fabriek 
is de regelaar ingesteld op 'automatische 
configuratie? = YES'.  
De automatica zorgt voor een nieuwe 
instelling van de configuratie-index wan-
neer, in de spanningvrije toestand, een 
extra module geïnstalleerd of verwijderd 
wordt en de regelaar opnieuw aan de 
bedrijfsspanning wordt aangesloten. 
Aansluitend bestaat bij de combinatie 

'basisregelaar G1 met extra module 
Z1' (bij ingeschakelde automatica) een-
maal de mogelijkheid om de configuratie-
index eventueel manueel te wijzigen. 
Zodra u het niveau E3-10 hebt verlaten, 
is een manuele instelling niet meer mo-
gelijk. Nadat u de bedrijfsspanning op-
nieuw uit- en ingeschakeld hebt, blijft de 
configuratie behouden; de manuele aan-
passing blijft geblokkeerd.  
In de volgende tabel worden de automa-
tisch ingestelde configuraties getoond:   

Tevoren Nadien Automatisch 
ingestelde  
configuratie 

Zinvolle configuraties die 
nog manueel kunnen worden 
ingesteld;  

G1/G2 of  
G1/G2 met Z2 

G1/G2 met Z1 KKR / MKR KVR / MKR, 2KKR 

G1/G2 of  
G1/G2 met Z1 

G1/G2 met Z2 KVR / 2MKR (2MKR)* 

G1/G2 met Z1 of  
G1/G2 met Z2 

G1/G2 KKR    

Service niveau E3-10 
 
 
Instelling van de configuratie-index 

* automatische konfiguratie uitgeschakeld 
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Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-11 
 
                   11X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Laatste en voorlaatste wijziging in E3 
In het subniveau E3-11 kan worden ge-
controleerd wanneer de laatste en de 
voorlaatste wijziging in het derde bedie-
ningsniveau werd ingevoerd. Telkens 
worden datum (dag, maand, jaar) en 
tijdstip getoond. De betreffende controle 
gebeurt via de toets ?.  
 
N° 1:     dag en maand waarop de laatste 

wijziging werd ingevoerd 
N° 2:     jaar waarin de laatste wijziging 

werd ingevoerd 
N° 3:     tijdstip waarop de laatste wijzi-

ging werd ingevoerd 
N° 4:     dag en maand waarop de voor-

laatste wijziging werd ingevoerd 
N° 5:     jaar waarin de voorlaatste wijzi-

ging werd ingevoerd 
N° 6:     tijdstip waarop de voorlaatste 

wijziging werd ingevoerd 

Toegang tot 
Basisniveau E3 
                                 gelijktijdig 
                                  5 sec 

Toegang  
Serviceniveau E3-12 
 
                   12X 

Opvragen: 
 
 
              meermaals 

Terug naar 
Basisniveau E3 
 
                     1X 

Terug naar 
Normaal display 
 
                of                 1X 

Instelling van de parameters voor de 
opstart vloerverwarming 
 
De vloerdroging wordt gestart door tijdens 
de inschakeling van de bedrijfsspanning de 
toets (.O.) in te drukken. Het subniveau E3-
12 wordt onmiddellijk geopend. Hier kun-
nen de essentiële parameters voor de spe-

ciale functie vloerdroging vrij gekozen wor-
den. Door de 'vrije programmering' is een 
optimale aanpassing aan de drogingvoor-
schriften voor verschillende materialen mo-
gelijk.   
In de volgende tabel worden alle vaste en 
instelbare waarden opgesomd:  

De controle van de parameters gebeurt via 
de toets (?), de waarden worden ingesteld 
met de toetsen + en -.   
Na het doorlopen van de droogfunctie 
schakelt de regelaar over naar automatisch 

bedrijf en start het normale regelprogram-
ma. Als de netspanning gedurende een 
langere periode is uitgevallen, wordt de 
droogfunctie overeenkomstig vertraagd.  

N° Parameter Ingestelde waarde Bereik 
- Starttemperatuur Ts 20°C Vaste waarde 
1 Maximale temperatuur Tm 50°C 1 .. 99°C  
2 Periode opstart temperatuur 10 dagen 1 .. 99 dagen 
3 Duur opwarming van Ts tot Tm 5 dagen 1 .. 99 dagen 
4 Periode op Tm 5 dagen 1 .. 99 dagen 
5 Duur afkoeling tot eindtemperatuur 

Te 
5 dagen 1 .. 99 dagen 

- Eindtemperatuur Te 20°C Vaste waarde 

Warmwater— schakeltijden Service niveau  
 
E3-11 Laatste en voorlaatste veranderingen in E  
E3-12 Parameter instelling voor vloerdraagfunktie  
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De permanent getoonde meetwaarde 
selecteren 
In het bovenste cijferblok van het infor-
matiescherm tonen de regelaars die als 
KKR, KVR/MKR, KKR/MKR,  KVR/2MKR 
of 2KKR geconfigureerd zijn, standaard 
de keteltemperatuur. De als MKR of 2M-
KR geconfigureerde regelaars tonen de 
voorlooptemperatuur in de plaats van 
deze keteltemperatuur. Bij de 2MKR is dit 
telkens de voorlooptemperatuur van de 
geselecteerde verwarmingskring.  
Afwijkend van de standaardinstelling kan 
in het subniveau E3-1 een andere meet-
waarde worden bepaald die permanent 
op het scherm moet worden getoond, b.v. 
de buitentemperatuur. De gewenste 
waarde wordt met de toets (?) op het 
scherm opgeroepen en door het gedu-
rende vijf seconden ingedrukt houden 
van de toets (+) gemarkeerd. Naar de 
oorspronkelijk getoonde waarde kan wor-
den teruggekeerd door deze waarde op-
nieuw te markeren.  
 
De fabrieksinstellingen opnieuw in-
voeren 
De fabrieksinstelling kan in het 3de bedie-
ningsniveau E3-10 opnieuw worden inge-
steld door de (+) toets gedurende vijf 
seconden ingedrukt te houden.  
Alle individueel ingestelde schakeltijden 
worden gewist en de standaardschakeltij-
den opnieuw ingevoerd.  
De Ja / Neen instellingen en de inste l-
waarden worden teruggeschakeld naar 
hun oorspronkelijke waarde. Deze waar-
den zijn afhankelijk van de type -index en 
van de automatisch ingestelde regelaar-
configuratie (configuratie-index). 
 
Bij de nieuwe invoer van de fabrieksin-
stelling wordt de automatische configura-
tie vrijgegeven en doorgevoerd. Afhanke-
lijk van het feit of en welke bijkomende 
modules zijn geïnstalleerd, wordt de re-
gelaar nadien als KKR, KKR/MKR of 
KVR/2MKR geconfigureerd. Een aanslui-
tende manuele correctie (via E3-10, n° 1) 
is mogelijk.  
De instelling 'Gebruik in tweegezinswo-
ning?' is afhankelijk van de configuratie. 
Bij de configuraties KVR/2MKR en 2KKR 
is het gebruik in een tweegezinswoning 
vooraf ingesteld.  

Type Instelwaarden en instellingen 

G1 Oorspronkelijke waarden zonder afwijkingen 

G2 Instelling n° 3 'brander met twee trappen?' = YES 

MKR Instelling n° 43 'Gebruik in tweegezinswoning?' = no; 
Configuratie-index = 2, kan niet worden gewijzigd.  
Getoonde reële waarde: voorlooptemperatuur (in de plaats van de kete l-
temperatuur).  

Type- en configuratieafhankelijke instelwaarden en instellingen 

 
De permanent getoonde meetwaarde se-
lecteren 
De fabrieksinstelling opnieuw invoeren 
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De elektrische aansluiting 
van de eBus—interface 
 
 

Het overbrengingsmedium is bij voorkeur een ge-
draaid tweedraadsnoer met een doorsnede van 0,5 
mm². De leiding tussen de verst van elkaar verwijder-
de apparaten mag niet langer zijn dan 200 m. Grotere 
doorsneden verminderen de leidingverliezen.  

Principiële voorstelling van de aaneenschakeling van meerdere componenten  
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Aansluitschema LOGON M  
 

Aansluitschema LOGON M  Basisregelaar G1/G2  met bijkomende module Z 1  of   Z 2 

Aansluitschema LOGON M  uitbreidmodule MKR/2MKR voor eBUS 
Basisregelaar G3 met bijkomende module Z3 (Z 1 + zelfklever Z3)    



44 

Voeler waarden 
 
 
 

Temp
. 

RT(Ohm) Temp. RT(Ohm) Temp. RT(Ohm) Temp. RT(Ohm) 

-20 97359,3 11 16279,8 42 3870,2 73 1190 

-19 91277,6 12 15467 43 3712,3 74 1149,6 

-18 85619,1 13 14700 44 3561,8 75 1110,8 

-17 80351,5 14 13976 45 3418,2 76 1073,6 

-16 75445,2 15 13292,3 46 3281,4 77 1037,6 

-15 70873,1 16 12646,5 47 3150,7 78 1003,3 

-14 66610,2 17 12036,1 48 3026,1 79 970,2 

-13 62633,6 18 11459,1 49 2907,1 80 938,3 

-12 58922,1 19 10913,5 50 2793,5 81 907,7 

-11 55456,4 20 1397,2 51 2685 82 878,2 

-10 52218,6 21 9908,7 52 2581,3 83 849,9 

-9 49192,3 22 9446,2 53 2482,3 84 822,6 

-8 46362,2 23 9008,2 54 2387,6 85 796,4 

-7 43714,4 24 8593,2 55 2297 86 771,1 

-6 41235,9 25 8200 56 2210,5 87 746,7 

-5 38914,9 26 7827,2 57 2127,6 88 723,3 

-4 36740,4 27 7473,7 58 2048,4 89 700,7 

-3 34702,2 28 7138,3 59 1972,5 90 678,9 

-2 32790,8 29 6820 60 199,9 91 657,9 

-1 30997,6 30 6517,9 61 1830,4 92 637,7 

0 29314,5 31 6231,1 62 1763,8 93 618,2 

1 27734,1 32 5958,6 63 1700 94 599,4 

2 26249,5 33 5699,7 64 1638,9 95 581,3 

3 24854,3 34 5453,6 65 1580,3 96 563,8 

4 23542,5 35 5219,7 66 1524,2 97 547 

5 22308,6 36 4997,2 67 1470,3 98 530,8 

6 21147,6 37 4785,5 68 1418,6 99 515 

7 20054,6 38 4584,1 69 1369,1 100 499,8 

8 19025,3 39 4392,3 70 1321,5   

9 18055,6 40 4209,7 71 1275,9   

10 17141,6 41 4035,8 72 1232,1   

Nominale waarde van de voelers - NTC's  voor TA,TB,TK, TV  



45 

Steilheiddiagram 
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