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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.  
 
 

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 

modules Z1 of Z2. 

Functieoverzicht 
 
 
 

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

laar voor één kring.  
- voor een verwarmingskring met meng-

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

bereiding van warm water 
- inclusief tijdschakelkring voor een sa-

nitaire warmwater circulatiepomp  
- met pomplogica en tijdbesturingn 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 sa-

nitaire warmwater circulatiepomp  
- met pomplogica en tijdbesturingen 

voor de regelkringen 
 

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 eensgezind- of 

tweegezinswoning 
- Met vooringestelde ketel 
- 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  

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 sa-

nitaire warmwater circulatiepomp  
- met pomplogica en tijdbesturingen 

voor de regelkringen 
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1. Display  
2. Keuzetoets voor het bedrijfsregime  
3. Wijziging van de ingestelde 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 
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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 
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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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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 steilheid-
waarde van de eerste verwarmingskring in 
trappen van 0.05 verlagen 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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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-



14 

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 
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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, het 'logische' standaardprogramma 
voor warm water.  
De bereiding van warm water baseert 
zich op de voor verwarming voorziene 
schakeltijden. 45 minuten voordat de ver-
warming naar dagbedrijf wordt omg e-
schakeld, wordt de bereiding van warm 
water vrijgegeven. Bij de omschakeling 
naar nachtbedrijf wordt de bereiding van 
warm water beëindigd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

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' instellen. In-
dien nodig de volgende schakeltijd laten 
zien.  

Met de toets  
 
 
keert u terug naar het standaard display.  

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 
schakelpunt met een 'zonnetje' geïdentifi-
ceerd zijn, voor het nachtregime met een 
'maantje'. U kunt eventueel een of meer 
vrije schakelpunten 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 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  

 
 

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 noodzakelijk.  

Nachtbedrijf 

Nr 1 Ma - Zo 6:00 Nr 2 Ma - Zo 22:0
0 

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 ac-
tuele bedrijfsregime onderbroken en schakelt 
de regelaar de brander en de pompen in. Op 
het display verschijnt het schoorsteenveger-
symbool 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  
 
.. 
nog- maals indrukt, wordt de tweede 
brandertrap ingeschakeld. Dit wordt op het 
scherm getoond door het symbool 'Volledig 
vermogen, Trap II'.  
 
Als u nogmaals drukt op de toets  
 
.. 

wordt de emissiecontrole be-
eindigd. De regelaar keert terug naar het 
voordien actieve bedrijfsregime. Als u de 
toets niet meer zou indrukken, wordt de emi s-
siecontrole na 30 minuten automatisch beëin-
digd.  

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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ELCO-MAT N.V. 
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