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Korte omschrijving  
De afstandsbediening voor ver- 
warmingsketels QAA73 is een 
digitale, multifunctionele afstands- 
bediening voor één of twee ver- 
warmingskringen en de sturing 
van de productie van sanitair warm  
water. Het bedieningssysteem voor 
verwarmingsketels stuurt de 
buitentemperatuur en bepaalde 
informatie via de communicatie- 
interface OpenTherm door naar de 
afstandsbediening QAA73. 
Dit systeem berekent op basis van de 
buitentemperatuur, ruimtetemperatuur  
en verschillende parameters de  
benodigde aanvoerwaarden  voor één  
of twee verwarmingskringen en zendt  
deze naar het bedieningssysteem.  
Bovendien wordt ook de instelwaarde  
van het tapwater doorgestuurd naar  
het bedieningssysteem. 
Dankzij de instelbare optimalisering- 
functies kan zonder comfortverlies toch 
energie bespaard worden. De daarvoor 
vereiste ruimtesensor zit in het 
systeem geïntegreerd.  
 
 
Eigenschappen  
 
Bedieningsfuncties  
- Ergonomische en per functie 
 ingedeelde bedieningseenheden 
 (bedieningsniveaus) 
- Duidelijke verdeling van de 
 basisfuncties:  
 - modus, instelwaarden en 
  schakeltoets  
 - verschillende huidige 
  werkelijke waarden die via de 
  infotoets kunnen afgelezen 
  worden  
 - onder de dekplaat kunnen nog 
  meer functies 
  geprogrammeerd worden  
 - speciaal onderhoudsniveau 
  met beveiligde toegang  
- Elke instelling of wijziging wordt 
 weergegeven en dus bevestigd  
- Jaarklok met automatische 
 omschakeling zomer-/wintertijd  
- Eén verwarmingsprogramma per 
 verwarmingscyclus met tot 
 3 individueel selecteerbare 
 verwarmingsperioden per dag  

- Tapwaterprogramma met tot 
 3 individueel selecteerbare 
 perioden per dag  
- Vakantieprogramma  
- Mogelijkheid om de 
 standaardwaarden van de 
 verwarmingsprogramma's en het 
 tapwaterprogramma terug in 
 te stellen  
- Programmeerblokkering (vb. als 
 kinderbeveiliging)  
- Duidelijke tekstweergave in 
 verschillende talen naar keuze  
- Speciale modus voor de instelling 
 van parameters van de 
 bedieningssystemen voor 
 verwarmingsketels  
 
 
Functies  
- Weersafhankelijke bediening van  
 de aanvoertemperatuur met het  
 oog op de dynamiek van het  
 gebouw 
- Weersafhankelijke bediening van  
 de aanvoertemperatuur met het  
 oog op de ruimtetemperatuur  
- Enkel bediening van de 
 ruimtetemperatuur 
- Instelbare invloed van de 
 ruimtetemperatuur-afwijking  
- Optimalisering van de in- en 
 uitschakeltijd, snelle daling 
 (instelbaar) 
- ECO-functies 
 (dagverwarmingsbegrenzer, 
 automatische omschakeling 
 zomer/winter)  
- Interieur-schakeldifferentie voor 
 begrenzing van de ruimte- 
 temperatuur 
- Instelbare maximale begrenzing 
 aanvoertemperatuur (speciaal voor 
 vloerverwarming)  
- Toenamebegrenzing instelwaarde 
 van de aanvoertemperatuur 
- Antivriesfunctie voor gebouwen, 
 antivrieswaarschuwing 
- Bediening tapwater met 
 activering en standaard- 
 instelwaarde voor bedienings- 
 systeem 
- Legionellafunctie 
- Geïntegreerde jaarklok met 
 gangreserve van minstens 12 uur  
 
 
Meer eigenschappen  
- Behuizing in modern design uit 
 recycleerbare kunststof 
- Communicatie met het 
 bedieningssysteem via de 
 OpenTherm-interface  
- Voeding via OpenTherm-bus  

Gebruiksdoel  
 
Beoogde markt  
De afstandsbedieningen zijn voor de 
kwaliteitsmarkt bedoeld. Zij worden 
rechtstreeks aan de ketelproducent 
geleverd en verhogen de functionaliteit 
en uitrustingsgraad van kleine 
gasverwarmers met uitgeruste 
verwarmingsketels op gas.  
 
 
Gebouw 
Geschikt voor alle woningen met eigen 
verwarming, zoals:  
- een- en tweegezinswoningen  
- kleine meergezinswoningen  
- vakantiewoningen en villa's  
 
 
Verwarmingsinstallaties 
Voor alle gebruikelijke verwarmings- 
systemen zoals radiator-, convector-, 
vloer- en plafondverwarming. 
Is in het bijzonder geschikt voor  
verwarmingsinstallaties met een  
warmtepompcyclus. 
Indien de bedieningssystemen over  
geïntegreerde mengbedieningen  
beschikken, dan kunnen ook  
gemengde warmtekringen bediend  
worden.  
 
 
Warmteopwekker  
Overwegend voor: 
- Staande of aan de wand 
 bevestigde gasapparatuur met 
 een modulerende gasbrander  

Inleiding 
 
Korte omschrijving / Eigenschappen 
Gebruiksdoel  



 

Montage  
 
Voorwaarden  
- Wand 
- Schakelbord van de ketel 
 (bevestiging met montageclips) 
- Er mag geen water op het 
 systeem druppelen 
- Toegelaten omgevings- 
 temperatuur: 
 0…50°C  
 
 
 
 
 
Montage aan de wand  
Stap 1  
Klap het systeem onderaan open en 
verwijder de sokkelbehuizing van het 
frontgedeelte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2  
Schroef de behuizing van de sokkel 
aan de wand vast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 3  
Trek de buskabel doorheen de 
opening van de sokkelbehuizing en 
verbind de buskabel met de 
schroefklemmen.  
 
 
 
 
 
 
Stap 4  
Klik het frontgedeelte boven aan de 
sokkelbehuizing en klap het systeem 
onderaan dicht  

Plaatsing  
 
Plaats van montage  
- In de leef- of referentieruimte 
- Bij de keuze van de montageplaats 
 moet men ermee rekening houden 
 dat de sensor de ruimte- 
 temperatuur exact kan meten en 
 niet door de invallende zon of 
 andere warmte- of koudebronnen 
 beïnvloed wordt. 
- Het systeem moet op ongeveer 
 1,5 m hoogte worden gemonteerd 
- Het past op de meeste in de  
 handel verkrijgbare 
 inbouwcontactdozen of wordt 
 rechtstreeks op de muur 
 gemonteerd.  
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Elektrische installatie  
 
Installatievoorschriften 
Voor elektrische installaties zijn de 
lokale voorschriften van toepassing.  
 
 
 
 
Installatieschema van de 
aansluitingen  

1 COA Open-Therm-aansluiting A 
   (verwisselbaar)  
2 COB Open-Therm-aansluiting B 
   (verwisselbaar)  
3 -  - 
4 -  - 
5 -  - 
6 -  - 
 
  23 mA max. 

1

34

56 2
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Bedieningsonderdelen  
 
Bedieningsniveau 1 
Bedieningsonderdelen 1 tot 4  

 
 
Bedieningsniveau 2 
Bedieningsonderdelen 5 tot 8. Hiervoor 
moet de klep worden geopend.  

Bedieningsonderdeel  
 
1 Schakeltoets  
 
2 Draaiknop nominale temperatuur  
 
 

3 Infotoets  
 
4 LCD-scherm met 2 lijnen en 16 
 tekens; balk met modusweergave  
 

5 Modustoets verwarmingskring en 
 bijbehorende symbolen  
 
 
 
 
 
6 Modustoets tapwater met 
 bijbehorend symbool  
 
7 Lijntoetsen (up en down)  
 
8 Insteltoetsen (plus en min)  
 
 
Weergave 
De afstandsbediening beschikt over  
twee weergaveniveaus:  
 
- Infoniveau 
- Parametreer-/programmeerniveau  

Functie  
 
Omschakeling modusniveau  
 
Instelling nominale waarde van de 
ruimtetemperatuur 
 
Wisselen van de infoweergave  
 
Weergave van gegevens en modus  
 
 
Omschakeling modus naar:  
 

Auto [ ] Automatische modus  
 

[ ]   Continue  
 

i   Standby  
 
F   Tapwater aan/uit  
 
 
Keuze van bedieningslijn  
 
Verstellen van ingestelde parameters  
 

1

2

3

4
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Voorbeelden van infoniveau  
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1 Werkelijke waarde van 
 ruimtetemperatuur  
 

2a Weergave activiteitsniveau 
 verwarmingskring  
 

  Nominaal  
 

  Gereduceerd  
 

  Vriesstand  
 

2b Toestand vlammen (geactiveerd, 
 indien fout/onderhoud voorzien)  
 

2c Fout-/onderhoudsmelding 
 (geactiveerd, indien fout/ 
 onderhoud voorzien)  
 

3 Tijdsbalk  
 

4 Tijdstip  
 

5 Modi verwarmingskring  
 

6 Modi tapwater  
 
 
 
 
1 Huidig activiteitsniveau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Omschrijving parameter 
2 Waarde parameter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 Omschrijving parameter 
2 Nummer parameter 
3 Waarde parameter  

Voorbeelden van infoniveau  

1

2a 32b 2c

4

5

6

22
84

z0
3

 

Weergave van het activiteitsniveau, in dit geval "Nominaal":  

Weergave van een meetwaarde "Buitentemperatuur":  

Voorbeeld van het parameterniveau 
Weergave van de parameter "Begin vakantie":  

1
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Instelling parameters voor eindgebruiker  
 
Omschrijving: instelling op basis van de individuele noden van de eindgebruiker  

Belangrijke informatie:  Wanneer u ca. 8 minuten geen toets meer aanraakt, keert de afstandsbediening  
       automatisch terug naar het infoniveau.  

 Toets 

1  

Opmerking Lijn 

Druk een van beide lijntoetsen in.  
 
Zo komt u rechtstreeks terecht op "Programmeerniveau eindgebruiker".  
 
 

1 

2  Selecteer met de lijntoetsen de gewenste lijn.  
 
In de daaropvolgende parameterlijst vindt u alle mogelijke lijnen terug.  
 
 

1 
. . . 
50 

3  Stel de gewenste waarde in met de plus- of mintoets. 
De instelling worden opgeslagen wanneer u het programmeerniveau 
verlaat of een andere lijn kiest.  
 
In de daaropvolgende parameterlijst ziet u alle mogelijke instellingen  
 

 

4  Wanneer u de infotoets indrukt, verlaat u het programmeerniveau 
"Eindgebruiker".  
 
 

Voortdurende 
weergave  

P R O GPROG 

P R O GPROG 

P R O G   -     + 

 

 
 
 
Belangrijke informatie  
- De parameters die enkel in de 
 modus OpenTherm Plus worden 
 weergegeven, staan ook zo 
 aangeduid in de parameterlijsten.  
 
- Volgende omschrijvingen van de 
 verschillende parameters verwijzen 
 naar het gebruik van OpenTherm 
 Plus en gaan er verder van uit dat 
 de bijbehorende functies door het 
 bedieningssysteem ondersteund 
 worden. Enkel dat biedt de garantie 
 dat QAA 73 volledig functioneel is 
 en dat de algemene toepassingen 
 volkomen beschikbaar zijn.  

 
 
 
 
- Indien een parameter niet 
 ondersteund wordt door het 
 bedieningssysteem, verschijnen in 
 de plaats van de waarde drie 
 streepjes – – –.  

Communicatie met de 
bedieningsapparatuur  
 
OpenTherm-bus  
Het OpenTherm-protocol verzorgt de 
communicatie tussen QAA 73 en het 
bedieningssysteem. Daarbij maakt 
OpenTherm een onderscheidt tussen 
de twee modi Plus en Lite:  
 
- In OpenTherm Plus kunnen 
 verschillende gestandaardiseerde 
 objecten via de bus door QAA 73 
 gelezen of geschreven worden.  
 
- In OpenTherm Lite verstuurt 
 QAA 73 enkel een signaal naar 
 het bedieningssysteem voor de 
 bediening van de 
 verwarmingsprestatie. In geval  
 van storingen brengt het 
 bedieningssysteem QAA 73 op de 
 hoogte van de fout Boiler 
 Lock-Out Fault.  

Bediening 
 
Communicatie met de bedieningsapparatuur 
Instelling parameters eindgebruiker  
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Bediening 
 
 
Overzicht parameters eindgebruiker  

Overzicht parameters eindgebruiker  

Lijn Functie Opties Eenheid Opheffing Standaard 

Tijdstip  

1 
2 
3 

Tijdstip  
Datum (dag, maand)  
Jaar  

0...23:59 
1. Jan....31. Dez. 

2000...2094 

hh:mm 
dd.mm  

jjjj 

1 min 
1 dag 
1 jaar 

- 
- 
- 

Instelwaarden  

5 
6 
7* 

Gereduceerde instelwaarde ruimtetemperatuur (TRRw)  
Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (TRF)  
Nominale waarde tapwatertemperatuur (TBWw)  

TRF...TRN 
4...TRRw 

TBWR...TBWmax 

°C 
°C 
°C 

0,5 
0,5 
1 

16,0 
10,0 
55 

1ste tijdschakelprogramma HK 1 (verwarmingskring 1 = glijdende verwarmingskring)  

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Tijdschakelprogramma HK 1 selectie weekdagen  
Tijdschakelprogramma HK 1 inschakeltijd fase 1  
Tijdschakelprogramma HK 1 uitschakeltijd fase 1  
Tijdschakelprogramma HK 1 inschakeltijd fase 2  
Tijdschakelprogramma HK 1 uitschakeltijd fase 2  
Tijdschakelprogramma HK 1 inschakeltijd fase 3  
Tijdschakelprogramma HK 1 uitschakeltijd fase 3  

Ma…Zo, Week  
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 

Dag 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 

1 dag 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 

- 
06:00 
22:00 
- -:- - 
- -:- - 
- -:- - 
- -:- - 

2e tijdschakelprogramma HK 2 (verwarmingskring 2 = gemengde kring)  

20* 
21* 
22* 
23* 
24* 
25* 
26* 

Tijdschakelprogramma HK 2 selectie weekdagen  
Tijdschakelprogramma HK 2 inschakeltijd fase 1  
Tijdschakelprogramma HK 2 uitschakeltijd fase 1  
Tijdschakelprogramma HK 2 inschakeltijd fase 2  
Tijdschakelprogramma HK 2 uitschakeltijd fase 2  
Tijdschakelprogramma HK 2 inschakeltijd fase 3  
Tijdschakelprogramma HK 2 uitschakeltijd fase 3  

Ma… Zo, Week  
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 

Dag 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 

1 dag 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 

- 
06:00 
22:00 
- -:- - 
- -:- - 
- -:- - 
- -:- - 

3e tijdschakelprogramma BW (Tapwater)  

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Tijdschakelprogramma 3 BW selectie weekdagen  
Tijdschakelprogramma 3 BW fase 1 aan  
Tijdschakelprogramma 3 BW  fase 1 uit  
Tijdschakelprogramma 3 BW fase 2 aan  
Tijdschakelprogramma 3 BW fase 2 uit  
Tijdschakelprogramma 3 BW fase 3 aan  
Tijdschakelprogramma 3 BW fase 3 uit  

Ma… Zo, Week  
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 
- -:- - / 00:00...24:00 

Dag 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 
hh:mm 

1 dag 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 
10 min 

- 
06:00 
22:00 
- -:- - 
- -:- - 
- -:- - 
- -:- - 

Vakantie  

40 
41 
42 

Begin vakantie (dag.maand)   - -:- - = niet-actief  
Einde vakantie (dag.maand)   - -:- - = niet-actief  
Activiteitsniveau verwarmingskring tijdens vakantie  

1 jan...31 dec.  
1 jan...31 dec.  

Vriesstand,  
gereduceerd  

dd.mm  
dd.mm  

- 

1 dag 
1 dag 

- 

- -:- - 
- -:- - 

Vriesstand  

45 
 

46 
47 
50* 

STANDAARD-tijdschakelprogramma voor HK 1 + 2 
en BW (dubbele knop toets 3 s op -/+)  
Omschakeltemperatuur zomer/winter  
Taal  
Foutmelding (foutcode en –omschrijving van QAA 73 
of bedieningssysteem)  

Neen, Ja  
 

8...30 
Duits, Engels  

0...25 

- 
 

°C 
- 
- 

- 
 

0,5 
- 
1 

Neen 
 

20,0 
Duits 

- 

Algemeen  

*) Deze lijnen verschijnen enkel in de modus OpenTherm Plus. Bovendien moeten de bijbehorende 
 functies van het bedieningssysteem ondersteund worden.  
 
- -:- - = Schakelpunt niet-actief  
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Bediening 
 
 
Instelling parameters verwarmingstechnicus  

Instelling parameters verwarmingstechnicus  
 
Omschrijving: Instellingen voor configuratie en parameters van de afstandsbediening voor de 
    verwarmingstechnicus  

 Toets Opmerking Lijn 

1  
 
 

 

Druk een van beide lijntoetsen in.  
 
Zo komt u rechtstreeks terecht op "Programmeerniveau eindgebruiker".  
 

1 

2  
 
 
 

Druk dan beide lijntoetsen gedurende minstens 3 seconden in.  
 
Zo komt u terecht op "Programmeerniveau verwarmingstechnicus  
 

51 

3  
 
 
 

Selecteer met de lijntoetsen de gewenste lijn.  
 
In de daaropvolgende parameterlijst vindt u alle mogelijke lijnen terug.  

51 
... 
98 

4  
 
 

 

Stel de gewenste waarde in met de plus- of mintoets. 
De instelling worden opgeslagen wanneer u het programmeerniveau 
verlaat of een andere lijn kiest.  
 
In de daaropvolgende parameterlijst ziet u alle mogelijke instellingen  
 

 

5  Wanneer u de infotoets indrukt, verlaat u het programmeerniveau 
"Verwarmingstechnicus".  

Voortdurende 
weergave  

Opgepast:  Wanneer U na ca. 8 minuten geen toets meer aanraakt, keert de 
    afstandsbediening automatisch terug naar het info-niveau. 

P R O GPROG 

P R O GPROG 

P R O G   -     + 

P R O GPROG 
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Bediening 
 
Overzicht parameters 
verwarmingstechnicus  

Overzicht parameters verwarmingstechnicus  

Lijn Functie Opties Eenheid Opheffing Standaard 

Onderhoudswaarden  

51 
 

52* 
 

53* 
 

54* 
55* 
56* 
57* 
58* 
59* 
61* 
62 
63 
64 

Huidige instelwaarde ruimtetemperatuur HK1  
Nominale, gereduceerde instelwaarde of antivriesinstelwaarde  
Huidige instelwaarde ruimtetemperatuur HK2  
Nominale, gereduceerde instelwaarde of antivriesinstelwaarde  
Buitentemperatuur berekend (wordt met dubbele druk 
op toets +/- van 3 s op werkelijke waarde gezet  
Buitentemperatuur gemengd  
Werkelijke waarde tapwatertemperatuur 2  
Doorstroomhoeveelheid BW  
Werkelijke waarde retourtemperatuur  
Werkelijke waarde rookgastemperatuur 
Werkelijke waarde zonnecollectortemperatuur  
Werkelijke waarde zonneopslagtemperatuur  
OpenTherm-modus  
Ingestelde aanvoertemperatuur HK 1  
Ingestelde aanvoertemperatuur HK 2  

4...35.0 
 

4...35.0 
 

-50...+50 
 

-50...+50 
 

0...127 
0...16 

-40...127 
-40...500 
-40...250 
-40...127 
Lite, plus  

- 
- 

°C 
 

°C 
 

°C 
 

°C 
 

°C 
l/min 
°C 
°C 
°C 
°C 
- 

°C 
°C 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

1 
0,5 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
1 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Interieurverwarming (HK 1 en HK 2)  

70 
 

72 
73 
74* 
75* 

 
 

76 
 

77 
 

78 
79 
80* 

 
82* 
83* 

Helling verwarmingscurve 
HK 1 - - - = HK 1 niet-actief  
Maximale begrenzing aanvoertemperatuur HK 1 (TV1max)  
Parallelle verschuiving verwarmingskarakteristiek HK 1  
Bouwwijze gebouw  
Invloed ruimtetemperatuur (ruimtegericht)  
 
 
Interieur-schakeldifferentie (uitschakelpunt)  
- - - = niet-actief  
Adaptatie verwarmingskarakteristieken  
 
Optimalisering inschakeltijd maximale vervroeging  
Optimalisering uitschakeltijd maximale vervroeging  
Helling verwarmingscurve 
HK 2  - - - = HK 2 niet-actief  
Maximale begrenzing aanvoertemperatuur HK 2 (TV2max)  
Parallelle verschuiving verwarmingskarakteristiek HK 2  

2,5...40,0 
 

TV1min...TKmax 
-4,5...+4,5 

Zwaar, Licht  
Geen, Op HK 1, 

Op HK 2, 
Op HK 1 + HK 2  

0,5...4,0 
 

Niet-actief  
Actief  
0...360 
0...360 

2,5...40,0 
 

TV2min...TKmax 
-4,5...+4,5 

- 
 

°C 
K 
- 
- 
 
 

K 
 
- 
 

min 
min. 

- 
 

°C 
K 

0,5 
 

1 
0,5 
- 
- 
 
 

0,5 
 
- 
 

10 
10 
0,5 

 
1 

0,5 

15,0 
 

80 
0,0 
licht  

Geen  
 
 

0,5 
 

Niet-actief  
 
0 
0 

8,0 
 

50 
0,0 

Gebruikswater  

90* 
 

91 
 
 

92* 
93* 

 
94* 

Gereduceerde instelwaarde tapwatertemperatuur  
(TBWR)  
Activeren van de lading tapwater  
 
 
Legionellafunctie  
Modusschakelaar tapwater  
 
Bediening circulatiepomp  

8...TBWw 
 

24uur/dag 
ZSP HK – 1u 

ZSP HK, ZSP BW  
Uit, Aan  

Zonder Eco, 
Met Eco  

BW-activering 
BW-programma 
Programma 2  

°C 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

1 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

40 
 

ZSP HK – 1u  
 
 

Aan  
Zonder ECO  

 
 

BW-programma  

95 
 

96* 
97 
98 

Programmering  
 
Tijdsmaster   
Begin zomertijd  
Einde zomertijd  

geactiveerd,  
geblokkeerd  

QAA 73, Extern  
1 jan…31 dec.  
1 jan…31 dec.  

- 
 
- 

dd.mm  
dd.mm  

- 
 
- 

1 dag 
1 dag 

geactiveerd  
 

QAA 73 
25 maart  
25 okt.  

Algemeen  

*) Deze lijnen verschijnen enkel in de modus OpenTherm Plus. Bovendien moeten de bijbehorende 
 functies van het bedieningssysteem ondersteund worden.  
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Bediening 
 
Indienststelling  
Storingen  

Storingen  
 
Afstandsbediening  
Display van de afstandsbediening  
blijft leeg (geen weergave):  
 
- Staat de hoofdschakelaar van de 
 verwarming aan?  
 
- Werken de zekeringen?  
 
- Bedrading controleren.  
 
 
De afstandsbediening geeft een 
fout tijdstip of een foute datum:  
 
- Stel het tijdstip, de datum en het 
 jaar juist in op het systeem, indien 
 QAA 73 een tijdsmaster is.  
 
- Stel het tijdstip of de datum op de 
 tijdsmaster juist in 
 (indien voorhanden).  
 
 
Bedieningssysteem 
Bedieningssysteem schakelt niet aan:  
 
- Moet het bedieningssysteem echt 
 worden aangeschakeld?  
 
- Druk de ontgrendelingsknop op 
 het bedieningssysteem in.  
 
- Controleer de temperatuur- 
 regelaar (TR) en de veiligheids- 
 temperatuurbegrenzer (STB).  
 
- Controleer de bedrading en 
 zekering van het bedienings- 
 systeem.  
 
- Kijk de communicatieverbinding 
 naar het bedieningssysteem na.  

 
 
Ruimtetemperatuur  
Ruimtetemperatuur stemt niet 
overeen met de gewenste waarde:  
 
- Is de gewenste instelwaarde van 
 de ruimtetemperatuur 
 correct?  
 
- Wordt de gewenste modus 
 weergegeven?  
 
- Zijn weekdag, tijdstip en het 
 weergegeven verwarmings- 
 programma correct? 
 (Infoweergaven)  
 
- Is de helling van de verwarmings- 
 curve juist ingesteld?  
 
- Controleer de bedrading van de 
 buitensensor. 
 
- Werd de "nominale instelwaarde 
 met de parallelle verschuiving van 
 de verwarmingscurve" op de  
 werkelijke ruimtetemperatuur 
 gekalibreerd?  
 
- Controleer het bedieningssysteem  
 
 
Tapwater 
Tapwater is niet warm:  
 
- Is de toets voor het tapwater 
 geactiveerd?  
 
- Controleer de instelwaarde van 
 de tapwatertemperatuur.  
 
- Controleer de tapwater- 
 functie van het bedieningssysteem  

Indienststelling  
 
Voorwaarden  
Vóór de indienststelling dienen  
volgende controles te worden  
uitgevoerd:  
 
- Correcte montage  
 
- Correcte aansluiting aan  
 OpenTherm-bus  
 
- Parameters eindgebruiker zijn  
 overeenkomstig de huidige en 
 gewenste waarden ingesteld.  
 
- Parameters verwarmingstechnicus 
 zijn overeenkomstig de installatie 
 ingesteld  
 
 
Functionele controle  
De inwerkingstelling van de  
verwarmingsinstallatie gebeurt via het 
bedieningssysteem van de 
verwarmingsketel. Bij een functionele 
controle worden de verschillende 
functies van de afstandsbediening  
in de installatie gecontroleerd.  
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Instellingen eindgebruiker 
 
Modi verwarmingskringen  
Tapwatermodus  

Modi verwarmingskringen 
 
Omschrijving  
Het bedieningssysteem beschikt over 
3 verschillende modi voor 
verwarmingskringen. Die kunnen 
afhankelijk van de noden van 
eindgebruiker rechtstreeks 
geselecteerd worden.  
 
 
Modi  
Auto , , i 
De modi worden geselecteerd door op 
de modustoets voor verwarmings- 
kringen te drukken. Hiervoor moet de 
gebruiker de dekplaat opheffen. De 
geselecteerde modus geldt voor beide 
verwarmingskringen en wordt op het 
LCD-scherm weergegeven aan de 
hand van een balk onder het 
passende symbool.  

Modus Omschrijving Effect op gekozen modus 

Auto  Automatische  
modus  

- Verwarmingskring 1 volgens 
 tijdschakelprogramma 1 
- Verwarmingskring 2 volgens 
 tijdschakelprogramma 2 
- Vakantiefunctie staat aan  

 Continue  - Verwarmingskring 1 en 2 voortdurend 
 volgens de nominale instelwaarde van de 
 ruimtetemperatuur of de 
 gereduceerde instelwaarde 
- Vakantiefunctie staat aan  

i Standby - Verwarmingskring 1 en 2 zijn 
 uitgeschakeld 
- Vakantiefunctie staat niet aan 
- Antivriesfuncties zijn actief  

 
 
Effect  

Tapwatermodus  
 
Omschrijving  
Door op de modustoets voor tap- 
water te drukken kan de productie 
van het tapwater onafhankelijk van de 
andere modi worden in- of 
uitgeschakeld. De instelling wordt 
weergegeven aan de hand van een 
balk onder het symbool   F   voor 
tapwater.  

 
 
Effect  
 
UIT 
Er wordt geen tapwater  
aangemaakt.  
 
AAN 
De productie van tapwater wordt 
aangeschakeld. 
Op basis van de vereiste warmte en 
de instellingen wordt een instelwaarde 
gevormd en naar de BMU verstuurd.  
 
AAN ECO 
Tapwatermodus voor installaties 
met doorstroomapparaat. 
De instelwaarde wordt gevormd en 
naar het bedieningssysteem verstuurd. 
Het bedieningssysteem houdt de 
temperatuur echter niet voortdurend  
gelijk aan de instelwaarde. 
De warmteverwekking wordt pas 
gestart wanneer water wordt afgetapt.  

 
 
Belangrijke informatie  
- De tapwatermodus en de 
 verschillende tapwaterfuncties zijn 
 pas effectief wanneer zij door het 
 bedieningssysteem ondersteund 
 en in de modus OpenTherm Plus 
 gecommuniceerd worden. 
- Er zijn geen tapwaterfuncties 
 in de modus OpenTerm Lite, dwz. 
 dat de modustoets voor tapwater 
 niet werkt.  
 
 
Opgelet  
QAA 73 heeft geen antivriesfunctie 
voor de aanmaak van tapwater. 
Het bedieningssysteem van de 
verwarmingsketel zorgt ervoor dat het 
tapwater niet bevriest.  

Geen balk UIT 

Volledige balk AAN 

Halve balk  AAN met ECO- 
  functie  

  Deze modus 
  moet op 
  instellijn 93 
  geactiveerd 
  worden.  
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Instellingen eindgebruiker 
 
Schakeltoets 
Infotoets  

Schakeltoets  
 
Omschrijving  
In de automatische modus en de  
Continue kan men wisselen tussen 
activiteitsniveaus voor  
verwarmingskringen door op de  
schakeltoets te drukken.  
 
Effect  

Huidige modus Effect van de schakeltoets 

Automatische modus Het activiteitsniveau voor verwarmingskringen wordt tijdelijk van Nominaal op 
Gereduceerd of van Gereduceerd op Nominaal omgeschakeld. Dit blijft gelden tot aan 
het volgende niveauomschakelpunt van het tijdschakelprogramma. 
De wijziging na een druk op de schakeltoets wordt weergegeven aan de hand van een 
tijdsbalk en een niveauweergave op de display. 

Continue modus  Het activiteitsniveau voor de verwarmingskring wordt van Nominaal op Gereduceerd 
of van Gereduceerd op Nominaal omgeschakeld. 

Tapwater Schakeltoets beïnvloedt de bereiding van tapwater niet. 

Vakantieprogramma Schakeltoets werkt niet. 

Zomermodus Schakeltoets werkt niet na een automatische omschakeling op zomermodus. 

Infotoets 
Met een druk op de infotoets kan men 
steeds naar het infoniveau wijzigen.  

 
Door nogmaals op de infotoets te 
drukken kunnen de verschillende 
gegevens worden opgeroepen die 
men op het infoniveau kan aflezen. 
 
Na 8 min. worden de laatst gekozen 
gegevens weer vervangen door de 
basisweergave.  

 
* Deze lijnen worden enkel in de 
 modus OpenTherm Plus 
 weergegeven. Bovendien moeten 
 de bijbehorende functies door het 
 bedieningssysteem worden 
 ondersteund.  
 
** Terugzetten naar de huidige 
 werkelijke temperatuur door 
 gedurende 3 seconden 
 op + en - te drukken.  Lijn Weergave 

1 
2 
3* 
4 
5 
6* 
7* 
8* 
9 
10 
11 
12* 
13* 
14* 
15* 
16* 

Tijdstip, werkelijke waarde van ruimtetemperatuur en modus  
Foutmelding  
Onderhoudsmelding  
Tijdstip en toestand verwarmingskring 1  
Weekdag, tijdstip en datum  
Werkelijke waarde buitentemperatuur  
Laagste buitentemperatuur**  
Hoogste buitentemperatuur**  
Werkelijke waarde ruimtetemperatuur  
Laagste ruimtetemperatuur**  
Hoogste ruimtetemperatuur**  
Werkelijke waarde tapwatertemperatuur  
Werkelijke waarde keteltemperatuur  
Werkelijke waarde aanvoertemperatuur (gemengde kring )  
Modulatie brander  
Waterdruk verwarmingskring  
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Instellingen eindgebruiker 
 
 
Tijdstip, datum en jaar  

Tijdstip, datum en jaar  
 
Omschrijving 
Om de werking van het verwarmings- 
programma te kunnen garanderen 
moeten het tijdstip, de dag, maand en 
het jaar op de schakelklok juist worden 
ingesteld.  

 
 
Effect 
De huidige waarden voor tijdstip, 
datum en jaar worden juist 
weergegeven. Deze instellingen zijn 
belangrijk wanneer de eindgebruiker  
wil dat het verwarmingsprogramma,  
tapwaterprogramma, vakantie- 
programma en de omschakeling 
zomer-/wintertijd naar wens 
functioneren.  

 
 
Belangrijke informatie  
- Tijdens het instellen loopt de klok 
 verder. 
- Tijdens het instellen worden bij 
 elke druk op de plus- of mintoets 
 de seconden op 0 gezet  

Lijn Opties Eenheid 

1 
2 
3 

00:00...23:59 
1 jan…31 dec.  
2000...2094 

Minuut, uur 
Dag, maand 
Jaar  

Lijnen 1, 2 en 3 
1. Selecteer met de lijntoetsen 
 lijn 1, 2 of 3. 
2. Stel met de plus-/mintoetsen de 
 huidige waarden in.  
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Instellingen eindgebruiker 
 
 
Nominale instelwaarde ruimtetemperatuur (TRN)  

Nominale instelwaarde  
ruimtetemperatuur (TRN)  
 
Omschrijving 
In de nominale modus wordt de 
ruimtetemperatuur geregeld op  
basis van de nominale instelwaarde.  

Fases van nominale en gereduceerde temperatuur voor verwarmingskring 1  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 h

Mo...
So

22
84

Z0
8

12 14 16

11 13 15  

h 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 35 °C

22
84

Z0
7101 100

6

5

   

Opties Eenheid 

TRwMin...TRwMax °C 

Standaard 

20.0 

Effect 
Wanneer de nominale instelwaarde 
van de ruimtetemperatuur actief  
is, worden de ruimtes verwarmd tot  
daar de temperatuur op de draaiknop  
bereikt wordt. Dit kan enkel wanneer  
het systeem in automatische modus 
of in continue modus loopt.  

Nominale instelwaarde  
De nominale instelwaarde 
van de ruimtetemperatuur  
wordt ingesteld door aan de  
draaiknop voor nominale 
temperatuur te draaien. Deze knop 
staat op het front van de 
afstandsbediening. Wanneer de 
gebruiker de draaiknop aanraakt, 
verschijnt de huidige nominale 
instelwaarde. Wanneer hij aan de 
knop draait, verschijnt de nieuwe 
waarde. Deze waarde is voor beide 
verwarmingskringen gelijk.  

Voorbeeld 
De nominale fases gelden na de instelling van lijnen 11 tot 16 voor 
verwarmingskring 1 en na de instelling van lijnen 21 tot 26 voor  
verwarmingskring 2.  

Zone voor de verschillende instelwaarden van de ruimtetemperatuur  
 

5 Gereduceerde instelwaarde ruimtetemperatuur (TRRw) 
6 Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (TRF)  
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Instellingen eindgebruiker 
 
Gereduceerde instelwaarde ruimtetemperatuur (TRRw) 
Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (TRF)  

Gereduceerde instelwaarde 
ruimtetemperatuur (TRRw)  
 
Omschrijving 
De gereduceerde instelwaarde van de 
ruimtetemperatuur zorgt ervoor  
dat tijdens de dalperiodes, vb. 's  
nachts lagere ruimtetemperaturen 
worden nagestreefd. Op die manier 
wordt dus bespaard op 
energieverbruik.  
 
 
 
Belangrijke informatie 
Het is niet mogelijk om met de  
draaiknop een gereduceerde  
instelwaarde die hoger ligt dan de  
momenteel ingestelde waarde in te  
stellen.  
 
 
Effect 
Tijdens de gereduceerde fases wordt  
de ruimtetemperatuur geregeld  
op basis van de gereduceerde  
instelwaarde. Er wordt wel voorrang  
gegeven aan een eventueel lagere  
nominale temperatuur.  

Antivriesinstelwaarde 
ruimtetemperatuur (TRF)  
 
Omschrijving 
Deze functie voorkomt dat de  
ruimtetemperatuur tot onder de  
antivriesinstelwaarde van de  
ruimtetemperatuur zakt.  
 
 
Effect 
Door de antivriesmodus in te stellen  
past de instelwaarde van de  
ruimtetemperatuur zich aan.  
 
 
Opgelet 
De werking van deze functie kan enkel  
worden gegarandeerd indien de  
verwarmingsinstallatie goed werkt.  

 
 
 
Lijn 5  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 5.  
 

2. Stel met de plus-/mintoetsen de gereduceerde instelwaarde van de  
 ruimtetemperatuur in.  

Opties Eenheid 

TRF...TRN °C 

Standaard 

16 

TRF Antivriesinstelwaarde ruimtetemperatuur (instelling lijn 6 
TRN Nominale instelwaarde ruimtetemperatuur aan de draaiknop  

 
 
 
Lijn 6  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 6.  
 

2. Stel met de plus-/mintoetsen de antivriesinstelwaarde van de  
 ruimtetemperatuur in.  

Opties Eenheid 

10...TRRw °C 

Standaard 

10 

TRRw Gereduceerde ruimtetemperatuur (instelling lijn 5)  

Antivriesfunctie gebouw  
In de modus  wordt vermeden dat  
de ruimtetemperatuur te ver  
daalt. Daarbij wordt verwarmd,  
rekening houdend met de  
antivriesinstelwaarde van de  
ruimtetemperatuur TRF.  
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Instellingen eindgebruiker 
 
Nominale instelwaarde tapwatertemperatuur  
Tijdschakelprogramma HK en BW  

Nominale instelwaarde  
tapwatertemperatuur (TBWw)  
 
Omschrijving 
De nominale modus zorgt ervoor dat 
de nominale instelwaarde van de  
tapwatertemperatuur wordt  
aangehouden. Er kunnen twee  
verschillende instelwaarden worden 
ingegeven.  
 
Effect 
De nominale temperatuurwaarde 
tijdens de nominale modus voor 
tapwater wijzigt.  

 
 
 
Lijn 7  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 7.  
 

2. Stel met de plus-/mintoetsen de nominale instelwaarde van de  
 tapwatertemperatuur in.  

Opties Eenheid 

TBWR...60 °C 

Standaard 

55 

TBWR Gereduceerde instelwaarde van de tapwatertemperatuur  

Instelwaarden voor tapwater  
Het tapwater heeft twee  
afzonderlijk instelbare waarden:  
 

 Nominale instelwaarde van de 
 tapwatertemperatuur 
 (instelling lijn 7). De gewenste 

      tapwatertemperatuur kan 
      tijdens piekperioden worden 
      aangehouden.  

 
 Gereduceerde instelwaarde 
 van de tapwatertemperatuur 
 (TBWR) De gewenste tapwater- 

      temperatuur kan tijdens 
      dalperioden worden 
      aangehouden.  

7 Nominale instelwaarde tapwatertemperatuur 
90 Gereduceerde instelwaarde tapwatertemperatuur  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130 140 °C

22
84

Z1
7

90 7 130
 

 

Tijdschakelprogramma's voor  
verwarmingskringen en tapwater  
 
Omschrijving  
Er kunnen onafhankelijke  
tijdschakelprogramma's worden  
vastgelegd voor de beide  
verwarmingskringen HK 1 en HK 2 en  
ook voor het tapwater BW. Dit  
zorgt ervoor dat:  
 
- verwarming en productie van 
 sanitair warm water enkel lopen 
 wanneer echt warmte moet 
 worden geproduceerd 
- de gebruiker de gebruikstijden kan 
 instellen op basis van zijn eigen 
 dagindeling 
- door een doelbewust gebruik van 
 de tijdschakelprogramma's 
 energie kan worden bespaard  

 
 
 
 
De tijdschakelprogramma's voor HK1, 
HK2 en BW bestaan uit schakeltijden 
die per dag van de week of voor de 
hele week kunnen ingegeven worden:  
 
De parameters 10…16 gelden 
voor HK1,  
 

de parameters 20…26 voor HK2 en  
 

de parameters 30…36 voor BW.  

 
 
 
Belangrijke informatie  
- De tijdschakelprogramma's voor 
 verwarmingskringen 1 en 2 en het 
 tijdschakelprogramma tapwater 
 staan volledig los van elkaar. 
- De parameters 20…26 zijn enkel  
 zichtbaar indien de 2e  

 verwarmingskring door het 
 bedieningssysteem ondersteund 
 wordt.  



 19 

Instellingen eindgebruiker 
 
 
Selectie weekdagen  

Selectie weekdagen  
 
Omschrijving  
Met deze instelling legt u de  
schakeltijden van het  
tijdschakelprogramma vast die gelden  
per dag van de week of voor de hele . 
week.  
 
 
Belangrijk  
- Deze instelling moet worden 
 gekozen vóór de selectie van de 
 schakeltijden! 
- Wanneer voor een andere dag  
 verschillende schakeltijden gelden, 
 dan moet de selectie per weekdag  
 met bijbehorende schakeltijden  
 worden herhaald.  
 
 
Effect 
Met deze instelling maakt men een  
selectie voor de hele week of voor  
een dag van de week.  
 
 
Tip 
Geef eerst voor de hele week de  
schakeltijden in die voor de meeste  
dagen gelden, en wijzig vervolgens de 
andere dagen afzonderlijk.  

 
 
Lijnen 10, 20, 30  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 10, 20 of 30.  
 

2. Kies met de plus-/mintoetsen voor een hele week of een weekdag.  

Opties Eenheid 

Week 
Ma…Zo 

Hele week 
Weekdag 

Selectie hele week 
Van maandag tot zondag worden voor elke dag dezelfde schakeltijden van lijn  
11…16 (voor HK 1) of 21…26 (voor HK 2) of 31…36 (voor BW) ingegeven.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 h

Mo...
So

22
84

Z1
8

11

12

 

Voorbeeld van een tijdschakelprogramma voor HK 1 dat geldt voor de hele 
week:  

Selectie weekdag  
De schakeltijden van lijn 11…16 (voor HK 1) of 21…26 (voor HK 2) 
of 31…36 (voor BW) gelden enkel voor de hier geselecteerde weekdag.  

Voorbeeld van een tijdschakelprogramma van een week voor  
verwarmingskring 1:  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 h

Sa

Mo

Di

Mi

Do

Fr

So

22
84

Z1
9

 

Ma 
 

Zo  

Ma 
 
 

Di 
 
 

Wo 
 
 

Do 
 
 

Vr 
 
 

Za 
 
 

Zo  
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Instellingen eindgebruiker 
 
Schakeltijden 
Instelling vakantie  

Schakeltijden  
 
Omschrijving  
Met deze instelling worden de  
schakeltijden voor de interieurver- 
warming en de productie 
van tapwater vastgelegd. Op het 
gekozen ogenblik worden de 
instelwaarden voor temperatuur van 
beide verwarmingskringen of de 
tapwaterfases omgeschakeld.  
 
 
Effect  
Het programma schakelt op het  
gekozen ogenblik om op de  
gevraagde functies: 
- - : - - 
Schakelpunt niet-actief  
 
00:00...24:00  
Op het gekozen ogenblik wordt  
omgeschakeld op de gevraagde  
functie.  

 
 
Lijnen 11…16 voor HK 1 / 21…26 voor HK 2 / 31…36 voor BW  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijnen 11…16 (voor HK 1) of 21…26  
 (voor HK 2) of 31…36 (voor BW).  
 

2. Stel met de plus-/mintoetsen op elke lijn de schakeltijd in.  

Opties Eenheid 

- -:- - / 24:00 Uur : Min 

Standaard 

Zie standaard-tijdschakelprogramma 

Belangrijk 
Selecteer eerst de weekdag waarvoor 
u de schakeltijden wil instellen!  
(bedienlijn 10 of 20 of 30)  

Belangrijke informatie 
De geselecteerde gegevens worden 
vervolgens door het afstandsbediening 
op de juiste volgorde gecontroleerd en  
geordend.  

Instelling vakantie  
 
Omschrijving  
Het activiteitsniveau voor de  
verwarmingskring kan tijdens de  
vakantieperiode verlaagd worden. 
Hier worden begin en einde van de  
vakantie ingesteld. Deze functie is  
enkel actief in de automatische modus  
en geldt tegelijk voor beide  
verwarmingskringen.  
 
 
 
Effect  
- Na het begin van de vakantie  
 wordt het verwarmingsniveau  
 overeenkomstig de ingestelde  
 parameters op instellijn 42  
 verlaagd tot op het niveau  
 "Gereduceerd" of "Antivries". 
 De productie van sanitair warm 
 water wordt tijdens de vakantie 
 geblokkeerd. 
- Na het einde van de vakantie  
 gelden opnieuw de huidige  
 instellingen van de afstands- 
 bediening  
- De data voor begin en einde van 
 de vakantie worden na het einde  
 automatisch gewist.  

 
 
Lijnen 40, 41  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 40 voor het begin of lijn 41 voor het einde 
 van de vakantie.  
 

2. Stel met de plus-/mintoetsen het begin en einde van de vakantie in. 
 Eerst wordt de datum van vandaag door de interne klok voorgesteld.  

Lijn Opties 

40 
41 

1 jan…31 dec. 
1 jan…31 dec. 

Standaard 

- - : - - (niet-actief) 
- - : - - (niet-actief) 

Eenheid 

dag.maand 
dag.maand 

Belangrijke informatie 
Het einde van de vakantie kan enkel  
worden gewijzigd indien op de lijn voor  
het begin van de vakantie een waarde  
werd ingegeven.  

Wissen 
Een ingegeven vakantieperiode wordt  
als volgt gewist of afgebroken:  
selecteer lijn 40 of 41 en houd de toets  
+/- 3 s ingedrukt.  
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Instellingen eindgebruiker 
 
Activiteitsniveau verwarmingskring tijdens vakantie 
Standaard-tijdschakelprogramma's  

Activiteitsniveau  
verwarmingskring tijdens vakantie  
 
Omschrijving 
Tijdens de vakantie kan men het  
activiteitsniveau van de  
verwarmingskring verlagen.  
Afhankelijk van de plaats en de noden  
kan gekozen worden tussen  
gereduceerde activiteit en  
antivriesactiviteit. 
 
 
Effect 
Tijdens de vakantie wordt de  
gereduceerde instelwaarde van de  
ruimtetemperatuur (TRRw) op  
gereduceerd en de  
antivriesinstelwaarde van de  
ruimtetemperatuur (TRF) op  
antivriesfunctie gezet.  

 
 
 
Lijn 42  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 42.  
 

2. Stel met de plus-/mintoetsen het activiteitsniveau van de verwarmingskring in.  

Opties Eenheid 

Vriesstand, gereduceerd - 

Standaard 

Vriesstand 

Standaard-tijdschakelprogramma's  
 
Omschrijving 
In het standaard-tijdschakelprogramma 
worden de tijdsinstellingen van alle  
tijdschakelprogramma's teruggezet.  
Daarom worden af-fabriek op de 
afstandsbediening onwisbare 
standaardwaarden ingegeven.  
 
 
Effecten  
De tijdsinstellingen voor de  
tijdschakelprogramma's worden met  
standaardwaarden overschreven. Dit  
geldt voor de instellingen:  
- Schakeltijden voor tijdschakel- 
 programma verwarmingscyclus 
 1 en 2 11…16 of 21…26 
- Schakeltijden voor tijdschakel- 
 programma tapwater 31…36  

 
 
Lijn 45  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 45.  
 

2. Houd de plus- en mintoets tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt.  
 Van zodra Ja verschijnt, dan is het standaard-tijdprogramma geactiveerd.  

Opgelet: De eigen instellingen gaan daarbij verloren!  
 
 
 
Standaardwaarden  

Opties Eenheid 

Neen / Ja - 

Schakelpunt Standaard  

 Cyclus 1 of 2 Tapwater  

Inschakeltijd fase 1 
Uitschakeltijd fase 1 

11 of 21 
12 of 22 

31 
32 

06:00 
22:00 

Inschakeltijd fase 2 
Uitschakeltijd fase 2 

13 of 23 
14 of 24 

33 
34 

- -:- - 
- -:- - 

Inschakeltijd fase 3 
Uitschakeltijd fase 3 

15 of 25 
16 of 26 

35 
36 

- -:- - 
- -:- - 

Instellijn 

- - : - - = niet-actief 
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Instellingen eindgebruiker 
 
 
Omschakeltemperatuur zomer/winter  

Omschakeltemperatuur  
zomer/winter  
 
Omschrijving  
De omschakeltemperatuur zomer/ 
winter is het criterium voor de  
automatische omschakeling van de  
verwarmingsinstallatie tussen zomer-/ 
winteractiviteit. Dit is nuttig omdat:  
 
- de apparatuur het hele jaar  
 onafgebroken kan lopen 
- bij korte ogenblikken van koude de 
 installatie niet extra verwarmt 
- extra energie wordt bespaard  
 
 
Effect  
Door de ingegeven waarde te wijzigen 
verkorten of verlangen de  
bijbehorende jaarfases. De  
omschakeling beïnvloedt uitsluitend de 
interieurverwarming.  
 
Na het ingeven van optie:  
 
Verhogen: 
Vroegere omschakeling op  
winteractiviteit 
Latere omschakeling op zomeractiviteit 
 
Verlagen: 
Latere omschakeling op winteractiviteit 
Vroegere omschakeling op  
zomeractiviteit  

 
 
 
Lijn 46  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 46.  
 

2. Stel met de plus-/mintoetsen de omschakeltemperatuur zomer/winter in.  

Opties Eenheid 

8...30.0 °C 

Standaard 

20 

Omschakeling 
Om de omschakeling te bepalen wordt de ingestelde omschakeltemperatuur  
zo/wi (± een vaste schakeltijd) vergeleken met de berekende 
buitentemperatuur.  

Verwarming UIT (overgang winter-zomer) TAged > zowi + 1°C 

Verwarming AAN (overgang zomer-winter) TAged < zowi – 1°C 

Belangrijke informatie  
- De functie werkt enkel in de automatische modus Auto . 
- Tijdens de zomeractiviteit verschijnt op 4 Eco op de infolijn.  

Omschakeling tussen zomer- en winteractiviteit  
 
TAged Berekende buitentemperatuur  
SoWi Omschakeltemperatuur zo/wi  
T  Temperatuur  
t  Tijd in dagen  
H  Verwarming  

ON

17

T

SoWi

TAged°C

H

OFF
t

23
79

D
06

SoWi +1 °C

SoWi -1 °C16

18

19

20

50 10 15
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Instellingen eindgebruiker 
 
Taal 
Foutmelding  

Taal  
 
Omschrijving  
De informatie kan in verschillende  
talen worden weergegeven. 
 
Andere talen kunnen ook worden  
geïnstalleerd indien men over de  
vereiste software beschikt. 
Deze talen kunnen worden  
geselecteerd door verder op de 
plus-mintoetsen te drukken.  

 
 
Lijn 47  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 47.  
 

2. Selecteer de taal met de plus-/mintoetsen.  

Opties Standaard 

Duits, Engels, Nederlands, Frans  Duits 

Foutmelding  
 
Omschrijving  
De afstandsbediening meldt fouten die 
in de apparatuur zelf of in het systeem 
kunnen optreden. De fouten kunnen 
niet ongedaan worden gemaakt. De 
foutmeldingen worden pas gewist 
wanneer de oorzaak werd verwijderd.  
 
 
Effect  
Wanneer een foutmelding verschijnt,  
licht het symbool voor fout-/ 
onderhoudsmelding op. Wanneer men  
op de infotoets drukt, verschijnt een  
verklaring van de foutmelding. Daarbij  
wordt automatisch de fout met de  
hoogste prioriteit  
 
 
 
 
Lijst met foucodes  

 
 
(ergste fout) weergegeven. Indien op  
hetzelfde ogenblik andere fouten  
optreden, dan wordt de volgende fout  
met hoogste prioriteit weergegeven  
wanneer de eerste fout hersteld is.  
 
 
Infolijn 2 of lijn 50 
Selecteer met de infotoets infolijn 
2 of met de lijntoetsen lijn 50.  

Vreemde weergaven  
Wanneer de fout in de eigen apparatuur  
of in het bedieningssysteem optreedt,  
dan verschijnt een foutcode met  
bijbehorende omschrijving.  
 
Voorbeeld van een vreemde foutmelding  

 
 
Eigen weergaven  
Wanneer de fout in de eigen  
apparatuur of in het  
bedieningssysteem optreedt, dan  
verschijnt een foutcode met  
bijbehorende omschrijving.  
 
Voorbeeld van een eigen foutmelding  

22
84

z2
5

22
84

z2
6

 

 

Foutcode Weergave QAA 73 Verklaring 

0 
10 
60 

100 
118 
124 
131 
142 
150 
153 
162 

Geen fout 
Buitenvoeler  
Ruimtevoeler  
Tijdskoppelaar 
W-druk te laag 
TempKetel 
StorBrander 
Opentherm 
BMU 
Vergrendeling 
L-drukreg  

Geen fout 
Fout buitenluchtsensor (weersomstandigheden) 
Fout ruimtevoeler 
Geen geldig extern tijdstip (jaarklok) 
Waterdruk de laag 
Alarm temperatuur ketel (te hoog) 
Storing in brander 
Fout in aangekoppeld toestel aan LPB 
Algemene fout bedieningssysteem 
Bedieningssysteem vergrendeld 
Fout luchtdrukregelaar  

Andere foutmeldingen  
Bij sommige bedieningssystemen geeft 
de afstandsbediening andere 
foutcodes met bijbehorende  
omschrijving weer.  

 
Informatie daarover vindt men in de  
handleidingen bij de gebruikte  
bedieningssystemen terug  
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Instellingen eindgebruiker 
 
 
Onderhoudsmelding  

Onderhoudsmelding  
 
Omschrijving  
Het afstandsbediening geeft  
onderhoudsmeldingen weer. Deze  
worden door het bedieningssysteem  
voor de verwarmingsketel  
gegenereerd en via de 
OpenTherm-bus doorgestuurd. De  
onderhoudsmeldingen worden pas  
gewist wanneer de oorzaak werd  
verwijderd.  
 
Infolijn 3  
Selecteer met de infotoets infolijn 3  
 
 
Effect  
Wanneer een onderhoudsmelding  
verschijnt, licht het symbool voor  
fout-/onderhoudsmelding op. Wanneer 
men op de infotoets drukt, verschijnt  
een verklaring van de  
onderhoudsmelding.  
 
 
Onderhoudsteksten  

Weergave QAA73 Verklaring 

Geen Geen onderhoud vereist 

Ketel Onderhoud ketel of brander vereist 

Veger Vegerfunctie is actief 

Bedienstop Functie bedieningsstop is actief 

Inst Vo Kl Instelling Vo kleine last is actief 

Inst Vo Gl Instelling Vo grote last is actief 

Para-Modus Apparaat in parametreermodus 

BMU Onderhoud van andere bedieningssysteem vereist 
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Instellingen verwarmingstechnicus 
 
Huidige instelwaarden ruimtetemperatuur  
Berekende buitentemperatuur  

Huidige Instelwaarden  
ruimtetemperatuur 
 
Omschrijving  
Afhankelijk van de modus wordt ervoor  
gezorgd dat de ruimtetemperatuur 
de nominale instelwaarde (TRN), de  
gereduceerde instelwaarde (TRRw) of  
de antivriesinstelwaarde (TRF)  
aanhoudt. Deze parameters geven de  
huidige instelwaarden van de  
verwarmingskringe 1 en 2 aan.  
 
 
Berekende buitentemperatuur  
 
Omschrijving  
De berekende buitentemperatuur is de 
gesimuleerde ruimtetemperatuur voor 
een fictief gebouw dat niet over een 
eigen warmtebron beschikt maar  
waarin de temperatuur uitsluitend door 
de buitentemperatuur beïnvloed wordt. 
Daarbij wordt rekening gehouden met 
de warmteopslagcapaciteit van het 
gebouw. De berekende  
buitentemperatuur wordt gevormd 
door het afstandsbediening. 
De temperatuur wordt voortdurend op 
basis van de waarden voor de 
buitentemperatuur berekend.  
 
 
Lijn 53  
Wanneer men op de bedieningslijn  
53 gaat staan, verschijnt de huidige  
werkelijke waarde [°C] van de  
berekende buitentemperatuur.  
Deze kan niet rechtstreeks worden  
ingesteld. 
De waarde van de berekende  
buitentemperatuur  is niet  
beïnvloedbaar.  

 
 
Lijnen 51, 52  
Selecteer met de lijntoetsen 
lijn 51 (HK1) of 52 (HK2).  

 
 
 
 
 
Effect  
De berekende buitentemperatuur  
heeft enkel een rechtstreeks effect op 
de omschakeling zomer/winter. De  
berekende buitentemperatuur   
beïnvloedt via de gemengde  
buitentemperatuur ook  
onrechtstreeks de aanvoer- 
temperatuurregeling.  

 
 
 
 
 
Terugzetten  
De berekende buitentemperatuur  
kan echter worden teruggezet naar het 
niveau van de huidige buiten- 
temperatuur:  
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 53.  
2. Houd de plus- en mintoets 
 tegelijkertijd gedurende 3 seconden 
 ingedrukt. Van zodra de weergave 
 niet meer oplicht, is de berekende 
 buitentemperatuur teruggezet 
 naar het niveau van de huidige  
 buitentemperatuur.  
 
Berekende buitentemperatuur   

Lijn Opties Eenheid Instelwaarde 

51 
52 

4...35.0 
4...35.0 

°C 
°C 

HK 1 
HK 2 

Opties Eenheid 

-50...50 
 

°C 

TAakt Huidige buitentemperatuur  
TAged Berekende buitentemperatuur  

13

14

15

16

17

23
71

D
11

18:00 06:00 06:00 18:0018:00 h

TA
°C

TAakt

TAged
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Instellingen verwarmingstechnicus 
 
 
Gemengde buitentemperatuur  

Gemengde buitentemperatuur   
 
Omschrijving  
De gemengde buitentemperatuur  
is een combinatie van de huidige  
buitentemperatuur en de door het  
afstandsbediening "berekende 
buitentemperatuur". 
Het resultaat dient als basis om de  
aanvoertemperatuur te regelen.  
 
 
Effect 
De gemengde buitentemperatuur  
dient als basis om de aanvoer- 
temperatuur te regelen. Die past zich 
zo aan de gegeven  
weersomstandigheden aan. 
Daarnaast beïnvloedt zij de  
automatische dagverwarmings- 
begrenzing die de verwarming moet  
uitschakelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemengde buitentemperatuur  

  
 
Lijn 54  
Wanneer men op de bedieningslijn 
54 gaat staan, verschijnt de huidige 
werkelijke waarde [°C] van de 
gemengde buitentemperatuur. 
Deze kan niet rechtstreeks worden  
ingesteld.  

Opties Eenheid 

-50...50 
 

°C 

TAakt  Huidige buitentemperatuur 
TAged  Berekende buitentemperatuur 
TAgem1 Gemengde buitentemperatuur voor lichtere constructies  
TAgem0 Gemengde buitentemperatuur voor zwaardere constructies  

13

14

15

16

17

23
71

D
12

18:00 06:00 06:00 18:0018:00 t

TA TAakt

TAged

°C TAgem1
TAgem0
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Instellingen verwarmingstechnicus 
 
 
Weergave parameters  

Werkelijke waarde  
tapwatertemperatuur  
 
Omschrijving  
De huidige tapwatertemperatuur 
van de 2e tapwatertemperatuursensor 
wordt weergegeven.  
 
 
Doorstroomhoeveelheid BW  
 
Omschrijving  
De huidige waterdoorstroom  
hoeveelheid [l/min] doorheen de 
tapwatercyclus wordt weergegeven.  
 
 
Werkelijke waarde retourtemperatuur 
 
Omschrijving  
De huidige retourtemperatuur wordt 
weergegeven.  
 
 
Werkelijke waarde rookgas- 
temperatuur 
 
Omschrijving  
De huidige rookgastemperatuur wordt 
weergegeven.  
 
 
Werkelijke waarde 
zonnecollectortemperatuur  
 
Omschrijving  
De huidige zonnecollectortemperatuur 
wordt weergegeven.  
 
 
Werkelijke waarde  
zonneopslagtemperatuur  
 
Omschrijving  
De huidige zonneopslagtemperatuur  
wordt weergegeven.  
 
 
Ingestelde waarde  
aanvoertemperatuur HK 1  
 
Omschrijving  
De huidige ingestelde aanvoer- 
temperatuur, berekend op basis van het 
diagram van verwarmings- 
karakteristieken, van verwarmings- 
kring 1 wordt weergegeven.  
 
 
Ingestelde waarde  
aanvoertemperatuur HK 2  
 
Omschrijving  
De huidige ingestelde aanvoer- 
temperatuur, berekend op basis van 
het diagram van verwarmings- 
karakteristieken, van verwarmings- 
kring 2 wordt weergegeven.  

 
 
 
Lijn 55  
Selecteer met de lijntoets lijn 55.  
 
 
 
 
 
 
Lijn 56 
Selecteer met de lijntoets lijn 56.  
 
 
 
 
 
 
Lijn 57  
Selecteer met de lijntoets lijn 57.  
 
 
 
 
 
 
Lijn 58  
Selecteer met de lijntoets lijn 58.  
 
 
 
 
 
 
Lijn 59  
Selecteer met de lijntoets lijn 59.  
 
 
 
 
 
 
Lijn 61  
Selecteer met de lijntoets lijn 61.  
 
 
 
 
 
 
Lijn 63  
Selecteer met de lijntoets lijn 63.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lijn 64  
Selecteer met de lijntoets lijn 64.  

Opties Eenheid 

0...127 °C 

Opties Eenheid 

0...16 l/min 

Opties Eenheid 

-40...127 °C 

Opties Eenheid 

-40...500 °C 

Opties Eenheid 

-40...250 °C 

Opties Eenheid 

-40...127 °C 

Opties Eenheid 

-40...127 °C 

Opties Eenheid 

-40...127 °C 
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Instellingen verwarmingstechnicus  
 
OpenTherm-modus 
Helling verwarmingscurve  

OpenTherm-modus  
 
Omschrijving 
Het OpenTherm-protocol verzorgt de  
communicatie tussen QAA 73 en het  
bedieningssysteem. Daarbij maakt  
OpenTherm een onderscheidt tussen  
de twee modi Plus en Lite: 
 
- In OpenTherm Plus kunnen  
 verschillende gestandaardiseerde  
 objecten via de bus door QAA 73  
 gelezen of geschreven worden.  
 
 
 
 
Helling verwarmingscurve  
 
Omschrijving 
Aan de hand van de ingestelde ver- 
warmingscurve vormt de afstands- 
bediening de instelwaarde voor de 
aanvoertemperatuur.  
Wanneer de buitentemperatuur  
schommelt, blijft de ruimtetemperatuur 
zodoende constant. 
 
Lijn 70 voor HK 1 
Lijn 80 voor HK2  
1. Selecteer met de lijntoets lijn 70  
 (voor HK1) of 80 (voor HK2). 
2. Stel met de plus-/mintoetsen de  
 helling of --.- in. 

 
 
Effect 
Onmiddellijk na het aansluiten van  
OpenTherm onderzoekt QAA73 of het  
bedieningssysteem het OpenTherm  
Plus- of OpenTherm Lite-protocol  
ondersteunt. 
Wanneer men op de bedieningslijn gaat  
staan, verschijnt automatisch het  
momenteel gebruikte protocol: 
Lite Protocol OpenTherm Lite wordt  
gebruikt. 
Plus Protocol OpenTherm Plus wordt  
gebruikt.  
 
 
 
 
 
Bij volgende instellingen gebeurt dit: 
 
2.5 ... 40.0  
De afstandsbediening levert een 
weersafhankelijke aanvoertemperatuur  
voor de desbetreffende verwarmings- 
kring.  
 
– – . –  
De desbetreffende verwarmingskring  
is gedeactiveerd. 

 
 
 
- In OpenTherm Lite verstuurt  
 QAA 73 enkel een signaal naar  
 het bedieningssysteem voor de  
 regeling van de verwarmings- 
 prestatie. In geval van storingen  
 brengt het bedieningssysteem  
 QAA 73 op de hoogte van de fout  
 Boiler Lock-Out Fault. 
 
Lijn 62  
Selecteer met de lijntoets lijn 62.  

Opties  Eenheid  

Lite, Plus - 

Effect 
Wanneer de waarde wijzigt, neemt de  
helling van de verwarmingscurve  
toe of af. Dit heeft volgende effecten:  
 
Verhogen: 
De aanvoertemperatuur stijgt meer  
indien de buitentemperatuur daalt. 
 
Verlagen: 
De aanvoertemperatuur stijgt minder  
wanneer de buitentemperatuur daalt.  

Opties  Eenheid  Instelwaarde  

- -.- / 2.5...40.5 Stappen  15.0 

- -.- / 2.5...40.5 Stappen  8,0 

Lijn  

70 

80 

Belangrijke informatie  
- HK 1 kan enkel gedeactiveerd  
 worden wanneer HK 2 ook  
 gedeactiveerd of niet voorhanden  
 is. 
- Lijn 80 verschijnt enkel wanneer  
 een 2e verwarmingskring voor- 
 handen is en door het  
 bedieningssysteem ondersteund  
 wordt. 

TV Aanvoertemperatuur  
TA Gemengde buitentemperatuur  

20 10 0 -10 -20 -30

90

80

70

60

50

40

30

°C

°C

40 35 30 27,5 25 22,5

20

17,5

15

12,5

10

7,5

5

2,5

100

20
00

D
07

TA

TV

 

Diagram verwarmingscurve  
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Instellingen verwarmingstechnicus  
 
Maximale begrenzing aanvoertemperatuur  
HK 1 en HK 2 

Maximale begrenzing  
aanvoertemperatuur HK 1 en HK 2 
 
Omschrijving 
De maximale begrenzing begrenst de  
instelwaarde van de aanvoer- 
temperatuur en verhindert te hoge  
aanvoertemperaturen. 
 
 
Effect 
Door deze instellingen stijgt de  
aanvoertemperatuur niet boven de  
ingestelde waarden. 
 
 
Belangrijk 
De maximale begrenzing geldt niet als  
veiligheidsfunctie, zoals bijvoorbeeld  
vereist is bij vloerverwarming. 
 

 
 
 
Lijnen  
72 voor HK 1 
82 voor HK2  
 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 72 of 82. 
2. Geef met de plus-/mintoetsen de gewenste grenswaarden voor de  
 aanvoertemperatuur in. 

Lijn  Opties Eenheid Instelwaarde 

72 
82 

8...TKmax 
8...TKmax 

°C 
°C 

80 
50 

TKmax Maximale temperatuur in de ketel 
 

TVw Huidige instelwaarde aanvoertemperatuur  
72  Maximale begrenzing aanvoertemperatuur HK 1  
82  Maximale begrenzing aanvoertemperatuur HK 2  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TV

max

min

akt

°C

22
84

Z2
1

TVw

71/81

72/82
 

 

 



30  

Instellingen verwarmingstechnicus  
 
Parallelle verschuiving verwarmingscurve  
HK 1 en HK 2 

TV  Aanvoertemperatuur  
TA  Gemengde buitentemperatuur  
TRw Instelwaarde ruimtetemperatuur  

Parallelle verschuiving verwarmings- 
curve HK 1/HK 2 
 
Omschrijving 
Veroorzaakt een parallelle verschuiving  
van de verwarmingscurve om de 
instelwaarde en werkelijke waarde van 
de ruimtetemperatuur beter overeen te 
laten stemmen. 
 
 
Effect 
Door de ingegeven waarde te wijzigen  
nemen alle instelwaarden van de  
ruimtetemperatuur evenredig toe of af. 
Daardoor kunnen de instelwaarden 
van de ruimtetemperatuur worden 
aangepast aan de werkelijke 
ruimtetemperaturen. 
 
 
Voorbeeld 
Wanneer de afstandsbediening met 
een nominale instelwaarde voor de 
ruimtetemperatuur van 20°C 
voortdurend een ruimtetemperatuur 
van 22°C creëert (onafhankelijk van 
de huidige buitentemperatuur) dan 
wordt de verwarmingscurve met 2°C  
parallel naar onder verschoven. 
 
 
Parallelle verschuiving 
Elke verandering van de instelwaarde,  
door een wijziging van de ingestelde  
waarde of het activiteitsniveau, gaat  
gepaard met een parallelle verschuiving 
van de verwarmingskarakteristiek. 
 

 
 
 
Lijnen 73, 83 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 73 of 83. 
2. Stel met de plus-/mintoetsen de parallelle verschuiving in. 

Lijn  HK Opties Eenheid Instelwaarde 

73 
83 

1 
2 

-4.5...+4.5 
-4.5...+4.5 

°C 
°C 

0.0 
0.0 

20 10 0 -10 -20 -30

90

80

70

60

50

40

30

°C

°C

24
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D
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Instellingen verwarmingstechnicus  
 
Bouwwijze gebouw 
Invloed ruimtetemperatuur  

Bouwwijze gebouw  
 
Omschrijving 
Maakt dat de regelsnelheid zich kan  
aanpassen aan de dynamiek van het  
gebouw. 
 
 
 
 
 
Effect 
De opslagcapaciteit van een gebouw  
(bouwwijze ervan) bepaalt of de  
ruimtetemperatuur snel of minder  
snel wordt beïnvloed door een  
schommelende buitentemperatuur. 
Door bovengenoemde instelling wordt 
de vorming van de gemengde  
buitentemperatuur aangepast aan de 
bouwwijze van het gebouw. Lees 
daarvoor ook "Gemengde buiten- 
temperatuur". 
 
 
 
Invloed ruimtetemperatuur  
 
Omschrijving 
Aangezien feedback over de 
ruimtetemperatuur wordt gegeven, kan 
deze constanter worden behouden.  
Indien nodig kan de temperatuur dan  
ook snel worden opgedreven/naar  
beneden gehaald. 
De parameter bepaalt de invloed van  
de ruimtetemperatuur op de bediening 
van de verwarmingskringen. 
Met de afwijking van de ruimte- 
temperatuur wordt het  
temperatuurverschil aangegeven  
tussen de werkelijke waarde en de  
ingestelde waarde van de  
ruimtetemperatuur. 
 
 
Effect 
Door deze instelling wordt de invloed  
van de ruimtetemperatuur op de  
gewenste verwarmingskringen 
geactiveerd. 

 
 
Lijn 74 
 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 74. 
2. Kies met de plus-/mintoetsen de bouwwijze van het gebouw. 

Opties Eenheid Standaard 

Zwaar, Licht  - Licht 

Lijn 75 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 75. 
2. Kies met de plus-/mintoetsen de invloed van de ruimtetemperatuur. 

Bouwwijze 
- Zware bouwwijze: 
 Gebouw met dikke muren of  
 muren met buitenisolatie. 
 
- Lichte bouwwijze: 
 Gebouw met dunne muren  

 
Bij het kiezen van optie: 
Zwaar Zware bouwwijze: 
  De ruimtetemperatuur 
  reageert langzamer op  
  schommelingen van de  
  buitentemperatuur.  
 
Licht Lichte bouwwijze: 
  De ruimtetemperatuur  
  reageert sneller op  
  schommelingen van de  
  buitentemperatuur . 

Opties Eenheid Standaard 

Geen, Op HK 1, Op HK 2 
Op HK 1 + HK 2  

- Geen 

 
Op HK 2 
De ruimtetemperatuur heeft  
invloed op verwarmingskring 2.  
De gemeten ruimtetemperatuur 
"werkt in" op de temperatuurregeling  
van verwarmingskring 2. 
 
Op HK 1 + HK 2 
De ruimtetemperatuur heeft  
invloed op verwarmingskring 1 en 2.  
De gemeten ruimtetemperatuur 
"werkt in" op de temperatuurregeling  
van beide verwarmingskringen.  
 

Bij het kiezen van optie:  
Geen 
De ruimtetemperatuur heeft geen  
invloed. De gemeten ruimte- 
temperatuur"werkt niet in" op de  
temperatuurregeling. 
 
Op HK 1 
De ruimtetemperatuur heeft  
invloed op verwarmingskring 1.  
De gemeten ruimtetemperatuur 
"werkt in" op de temperatuurregeling  
van verwarmingskring 1  
(OT-modus Lite). 



32  

Instellingen verwarmingstechnicus  
 
Invloed ruimtetemperatuur  
Interieur-schakeldifferentie  

Invloed ruimtetemperatuur 
 
Bij de temperatuurregeling wordt  
rekening gehouden met afwijkingen  
van de ruimtetemperatuur  
tegenover de instelwaarde. Wanneer  
de regelvariant "Weersgedrag met  
invloed ruimtetemperatuur"  
wordt gebruikt, moeten volgende  
voorwaarden vervuld zijn: 
 
 
Interieur-schakeldifferentie  
 
Omschrijving 
Deze dient als begrenzing van de  
ruimtetemperatuur.  
Deze functie wordt het best in  
circulatiepompen geactiveerd en  
verhindert dat de ruimtes te veel  
opwarmen. 
 
 
Effect 
De schakeldifferentie voor de  
2-puntsregeling wordt gewijzigd. 
 
Bij het kiezen van optie:  
 
– – . – 
Schakeldifferentie is niet-actief 
- De pomp blijft steeds werken. 
 
Verlagen:  
Schakeldifferentie wordt kleiner  
- Pompen schakelen vaker aan  
 en uit (gefaseerde werking) 
- De ruimtetemperatuur heeft  
 minder extreme uitersten  
 (schommelt minder) 
 
Verhogen:  
Schakeldifferentie wordt groter  
- Pompen schakelen minder vaak  
 aan en uit (gefaseerde werking  
 beperkt) 
- De ruimtetemperatuur heeft  
 extremere uitersten (schommelt 
 meer) 
 
 
Belangrijke informatie 
De pompen worden niet rechtstreeks 
door QAA 73 maar door het 
bedieningssysteem van de  
verwarmingsketel bestuurd. 
Daarom zorgt niet enkel QAA 73 voor  
de goede werking van deze functie. 
 

 
 
- In de referentieruimte mogen  
 zich geen bediende radiator- 
 kranen bevinden. In het geval  
 van thermostaatradiatorkranen  
 moeten deze volledig worden  
 opengedraaid.  

 
 
- Er moet een buitensensor op  
 het bedieningssysteem  
 aangesloten zijn. 
 
- De invloed binnenlucht- 
 temperatuur moet op de  
 desbetreffende verwarmings- 
 kringen aangesloten zijn. 

Lijn 76 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 76. 
2. Geef met de plus-/mintoetsen de interieur-schakeldifferentie in. 

Ruimtetemperatuurregeling 
In circulatiepompen wordt de  
warmtetoevoer geregeld door de pomp 
aan en uit te zetten. Dit gebeurt via  
een 2-puntsregeling aan de hand van  
de interieur-schakeldifferentie.  
 
Verloop 

 

 
 
 
Legende 
TRx  Werkelijke waarde  
  ruimtetemperatuur  
TRw Ingestelde waarde  
  ruimtetemperatuur  
SDR Schakeldifferentie-binnenlucht  
ON  Inschakelpunt  
OFF Uitschakelpunt  
t  Tijd  
P  Pomp  
 
 
 
 
 
 
 
Legende 
TRx  Werkelijke waarde  
  ruimtetemperatuur  
TRw Ingestelde waarde  
  ruimtetemperatuur 
SDR Schakeldifferentie-binnenlucht  
P  Pomp (ON/OFF)  
w  Instelwaarde  
  Inschakelpunt 
  Uitschakelpunt  

Opties  Eenheid  Standaard  
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Adaptatie verwarmingscurven  

Adaptatie verwarmingscurven  
 
Omschrijving 
De adaptatie gebruikt informatie van  
de verwarmingsomstandigheden en  
past de regeling periodiek aan de  
verwarmingskring aan.  
De verwarmingscurve past zich 
automatisch aan, deze moet niet  
manueel worden ingesteld. 
 
Effect 
Door de instelling wordt de  
automatische adaptatie van de  
verwarmingscurve aan- of  
uitgeschakeld. 
 
Bij het kiezen van optie:  
 
Niet-actief: 
Geen adaptatie: 
- De verwarmingscurve  
 blijft ongewijzigd. 
 
Actief: 
Automatische adaptatie:  
- De verwarmingscurve wordt 
 automatisch aangepast wanneer 
 op het activiteitsniveau  
 "Nominale instelwaarde ruimte- 
 temperatuur" verwarmd wordt. 
 
Belangrijke informatie 
De adaptatie werkt enkel indien de  
invloed van de ruimtetemperatuur  
op lijn 75 is ingesteld. 

 
 
Lijn 77 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 77. 
2. Kies met de plus-/mintoetsen de soort adaptatie van de  
 verwarmingskarakteristieken. 

Opties Eenheid Standaard 

Niet-actief, Actief  - Niet-actief  

Proces 
Om middernacht wordt telkens de  
standaardafwijking van de ruimte- 
temperatuur van de voorbije dag  
weggewerkt. Hierdoor wordt de  
verwarmingscurve automatisch  
gecorrigeerd.  
 
- Enkelvoudige adaptatie (zone 3) 
 Bij een berekende buiten- 
 temperatuur van minder dan 4°C  
 wordt enkel de inclinatie van de  
 verwarmingscurve aangepast. 
 In deze temperatuurszone wordt  
 de correctie gewogen met  
 factor f2 en een adaptatie- 
 gevoeligheid 2. 
 
- Gecombineerde adaptatie  
 (zone 2) 
 Bij een berekende buiten- 
 temperatuur tussen 4…12°C  
 wordt gedeeltelijk de helling en  
 gedeeltelijk de parallelle  
 verschuiving aangepast. In deze  
 temperatuurszone wordt de  
 correctie van de parallelle  
 verschuiving gewogen met  
 factor f1 en een adaptatie- 
 gevoeligheid 1.  
 In deze temperatuurszone wordt  
 de correctie van de inclinatie  
 gewogen met factor f2 en een  
 adaptatiegevoeligheid 2. 
 
- Geen adaptatie (zone 1) 
 Bij een berekende buiten- 
 temperatuur van meer dan 12°C  
 wordt de verwarmingscurve niet 
 aangepast.  

Adaptatie 
Door de adaptatie wordt de  
verwarmingscurve automatisch  
aangepast aan het gebouw en de  
vereisten. Bij de adaptatie wordt  
rekening gehouden met afwijkingen  
van de ruimtetemperatuur, het gedrag 
van de ruimtetemperatuur en de 
adaptatiegevoeligheid. 
 
 
Belangrijke informatie 
Voor een optimale adaptatie mogen  
volgende situaties zich – met name na  
de indienststelling – zo weinig  
mogelijk voordoen, aangezien anders  
de berekening van de adaptatie  
gedeeltelijk moet worden overgedaan: 
- Manuele correctie van de  
 verwarmingscurve 
- Spanningsonderbreking 
- Wijziging van de instelwaarde  
 voor de ruimtetemperatuur 

Diagram 
Voorbeeld bij een nominale instelwaarde van de ruimtetemperatuur van 20°C. 

f Factor  
f1 Factor parallelle verschuiving  
f2 Factor voor inclinatie  

TAged Berekende  
  buitentemperatuur  
ZAF1 Adaptatiegevoeligheid 1  
ZAF2 Adaptatiegevoeligheid 2  

0

23
71

D
07

TA
12 4 -4 -12

0,5

1

f

20
ged

f1

f2

ZAF1 ZAF2
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Optimalisering inschakeltijd 
Optimalisering uitschakeltijd  
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Maximale vervroegingstijd voor  
optimalisering inschakeltijd 
 
Omschrijving 
De maximale vervroegingstijd is een  
begrenzingsfunctie die het  
inschakelmoment vooraan begrenst.  
Deze begrenzing werkt enkel in het  
geval van invloed van de  
ruimtetemperatuur. 
 
 
Effect 
0    
Optimalisering inschakeltijd  
uitgeschakeld 
 
10...360 
Optimalisering inschakeltijd  
ingeschakeld  
 
 
Belangrijke informatie 
De inschakeltijd werkt enkel in het  
geval van invloed van de 
ruimtetemperatuur volgens lijn 75. 

 
 
 
Lijn 78 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 78. 
2. Kies met de plus-/mintoetsen de vervroegingstijd. 

Opties  Eenheid  Standaard  

0...360 min 0 

 
Het inschakelmoment van de  
verwarming (omschakeling op  
nominaal niveau) wordt gekozen zodat 
overeenkomstig het verwarmings- 
programma de gewenste instelwaarde  
voor de ruimtetemperatuur van  
0,25 K bij het begin van de gebruiks- 
periode bereikt wordt. 
 
 
Belangrijke informatie 
De optimalisering van de inschakeltijd  
geldt enkel voor de 1e gebruiksfase  
van een dag.  

Optimalisering inschakeltijd 
De maximale vervroegingstijd voor de  
optimalisering van de inschakeltijd kan  
tussen 0 en 360 seconden liggen.  
Indien de waarde 0 is, is de  
optimalisering uitgeschakeld.  
Wanneer de verwarming niet wordt  
gebruikt, wordt deze op gereduceerd  
niveau bediend. Tegen het einde van  
de daling schakelt de optimalisering  
de bediening om op nominaal niveau.  
Het omschakelmoment wordt door de  
optimalisering berekend zodat de  
ruimtetemperatuur bij de begin  
van de gebruiksperiode gelijk is aan  
de nominale instelwaarde.  

Maximale vervroegingstijd voor  
optimalisering inschakeltijd  
 
Omschrijving 
De maximale vervroegingstijd is een  
begrenzingsfunctie die het  
uitschakelmoment vooraan begrenst.  
Deze begrenzing werkt enkel in het  
geval van invloed van de 
ruimtetemperatuur.  
 
 
Effect 
0 
Optimalisering uitschakeltijd  
uitgeschakeld  
 
10...360 
Optimalisering uitschakeltijd  
ingeschakeld 
 
 
Belangrijke informatie 
De uitschakeltijd werkt enkel in het  
geval van invloed van de 
ruimtetemperatuur volgens lijn 75. 

 
 
 
Lijn 79 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 79. 
2. Kies met de plus-/mintoetsen de bouwwijze van het gebouw. 

Opties Eenheid Standaard 

0...360 min 0 

Belangrijke informatie 
De optimalisering van de uitschakeltijd  
geldt enkel voor de laatste gebruiks- 
fase van een dag.  

Optimalisering uitschakeltijd 
De maximale vervroegingstijd voor de  
optimalisering van de uitschakeltijd kan  
tussen 0 en 360 seconden liggen.  
Indien de waarde 0 is, is de  
optimalisering uitgeschakeld.  
Wanneer de verwarming wordt  
gebruikt, wordt deze op nominaal  
niveau bediend. Tegen het einde van  
de gebruiksperiode wordt de bediening  
omgeschakeld op gereduceerd niveau.  
Het omschakelmoment wordt door de  
optimalisering berekend zodat de  
ruimtetemperatuur aan het einde  
van de gebruiksperiode 0,25 K onder  
de nominale instelwaarde ligt (vroege  
uitschakeling). 
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Temperatuur tapwater 
Gereduceerde instelwaarde (TBWR) 

 

Temperatuur tapwater 
Gereduceerde instelwaarde (TBWR) 
 
Omschrijving 
Reduceert de tapwatertemperatuur 
tijdens de dalperiodes.  
De in het afstandsbediening 
geïntegreerde schakelklok schakelt  
automatisch om tussen de ingestelde  
piek- en dalperiodes om.  
De temperatuur van het tapwater  
is enkel hoog wanneer dit ook nodig is. 
Op die manier wordt, omdat de  
temperatuur de rest van de tijd lager  
ligt, energie bespaard. 
 
 
Effect 
De instelwaarde van de temperatuur  
wijzigt tijdens de gereduceerde  
activiteit van het tapwater. 
 
 
Instelwaarden van het tapwater 
Het gebruikswater heeft twee  
afzonderlijke instelwaarden: 

 
 
 
Lijn 90 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 90. 
2. Stel met de plus-/mintoetsen de gereduceerde instelwaarde van de  
 tapwatertemperatuur in. 

Opties  Eenheid  Standaard  

8...TBWw °C 40 

TBWw Nominale instelwaarde van de tapwatertemperatuur  

7 Nominale instelwaarde van de tapwatertemperatuur  
90 Gereduceerde instelwaarde van de tapwatertemperatuur (TBWR)  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130 140 °C

22
84

Z2
3

90 1307
 

 

Nominale instelwaarde van de  
tapwatertemperatuur: 
wekt de gewenste temperatuur  
van het tapwater tijdens  
piekperiodes op. 
 
Gereduceerde instelwaarde van  
de tapwatertemperatuur:  
wekt de gewenste temperatuur  
van het tapwater tijdens  
dalperiodes op. 

Op lijn 91 kan worden ingesteld  
wanneer de verwarming de  
instelwaarden van het tapwater  
moet bereiken.  
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Activeren productie sanitair warm water  
Legionellafunctie  
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Activeren productie sanitair warm 
water  
 
Omschrijving 
Hierdoor moet de productie sanitair 
warm water op de nominale 
instelwaarde gedurende een  
beperktere periode geactiveerd 
worden. Op die manier kan de 
productie sanitair warm water op  
nominale instelwaarde op wens van  
de gebruiker geactiveerd worden. 
 
 
Effect 
Deze instelling legt een tijdskader vast 
wanneer een productie sanitair warm 
water op nominale instelwaarde wordt  
geactiveerd. Buiten deze periode wordt  
het tapwater enkel tot op de  
gereduceerde instelwaarde verwarmd.  
De enige uitzondering is de functie  
"Tapwater-push" (functie zonder  
instelling). Het tapwater wordt op  
nominale instelwaarde geactiveerd  
indien dit zo ingesteld werd. 

 
 
Lijn 91 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 91. 
2. Geef met de plus-/mintoetsen het gewenste tijdskader voor het activeren  
 van de productie sanitair warm water op nominale instelwaarde in. 

Opties  Eenheid  Standaard  

24h/Tag, ZSP HK-1h 
ZSP HK, ZSP BW  

- ZSP HK-1h 

24h / Tag  24 uren per dag 
ZSP HK-1h  Volgens verwarmingsprogramma, met 1 u voorgift 
ZSP HK   Volgens verwarmingsprogramma 
ZSP BW  Volgens Boilerprogramma 

Legionellafunctie  
 
Omschrijving 
De legionellafunctie is een periodieke  
opwarming van de boiler  
tot op een temperatuur van minstens  
60°C. Mogelijk aanwezige legionella's  
worden daardoor gedood. 
 
 
 
Effect 
Door deze instelling wordt de  
legionellafunctie aan- of uitgeschakeld.  
 
Na het ingeven van optie: 
Uit   Functie niet actief  
 
Aan  De functie start elke maandag 
  bij de eerste productie sanitair 
  warm water en duurt  
  hoogstens 2,5 seconden.  
  Het tapwater wordt  
  verhit tot op de instelwaarde  
  van de legionellafunctie. 
 
 

 
 
Lijn 92 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 92. 
2. Schakel met de plus-/mintoetsen de legionellafunctie aan of uit. 

Opties  Eenheid  Standaard  

Uit / Aan  - Aan 

Belangrijke informatie  
- Deze functie is enkel mogelijk  
 wanneer de productie sanitair  
 warm water wordt geactiveerd 
 door het tapwaterprogramma.  
 
- Wanneer de legionellafunctie  
 tijdens het normale verloop (op  
 maandag) afspringt, dan wordt  
 dat bij de volgende omschakeling  
 van instelwaarde van het  
 tapwater goedgemaakt.  



Instellingen verwarmingstechnicus  
 
Modusschakelaar tapwater 
Bediening BW-circulatiepomp  

 

Modusschakelaar tapwater  
 
Omschrijving 
De modustoets voor tapwater op  
het bedieningsfront kan uitgebreid  
worden met de tapwatermodus  
"Aan ECO". Deze bijkomende modus  
is voorzien voor tapwatersystemen  
met een doorstroomapparaat.  
Lees daarvoor ook "Tapwatermodus". 
 
 
Effect 
Wanneer "Met ECO" wordt ingesteld  
kan de bediener met de tapwater- 
modustoets ook de modus Aan 
ECO kiezen. 

 
 
Lijn 93 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 93. 
2. Activeer of blokkeer met de plus-/mintoetsen de modus AAN Eco  

Opties  Eenheid  Standaard  

zonder ECO / met ECO  - zonder ECO  

Bediening BW-circulatiepomp  
 
Omschrijving 
Het gebruikswater wordt rondgepompt  
met de circulatiepomp voor gebruiks- 
water. Hierdoor koelt het bereide  
gebruikswater niet af voor het wordt  
afgetapt. 
Met deze instelling kan men de  
werkingsduur van de circulatiepomp  
instellen. 

 
 
Lijn 94 

Opties  Eenheid  Standaard  

BW-activering/BW-prog./Prog.2  - BW-prog.  

BW-activering 
Volgens activering van het  
gebruikswater  
 

De circulatiepomp voor gebruikswater  
wordt ingeschakeld overeenkomstig  
de ingestelde activering van  
gebruikswater op lijn 91. Gedurende  
deze periode is de circulatiepomp  
zonder onderbreking actief. Hierbij  
wordt geen rekening gehouden met  
de effectieve lading gebruikswater. 
 

BW-prog. 
Volgens tijdschakelprogramma 3  
 

De circulatiepomp voor gebruikswater  
wordt bediend volgens de schakel- 
tijden van "tijdschakelprogramma 3".  
Zo kan de circulatiepomp bediend  
worden tijdens persoonlijk ingestelde  
gebruiksperiodes.  
 
Prog. 2 
Volgens tijdschakelprogramma 2  
 

De circulatiepomp voor gebruikswater  
wordt bediend volgens de schakel- 
tijden van "tijdschakelprogramma 2".  
Zo kan de circulatiepomp bediend  
worden tijdens persoonlijk ingestelde  
gebruiksperiodes  

37 
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Bedieningsblokkering 
Tijdsmaster 
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Blijvende opheffing van de  
bedieningsblokkering 
Opdat de blokkering blijvend kan  
worden uitgeschakeld moeten de  
down-toets ( ) en de plustoets (+)  
gedurende minstens 3 seconden  
tegelijk worden ingedrukt. Daarna kan  
de parameter bedieningsblokkering in  
waarde UIT worden gezet.  

Tijdelijke opheffing van de  
bedieningsblokkering 
De bedieningsblokkering kan op het  
programmeer- of parametreerniveau  
tijdelijk gedeactiveerd worden.  
Daarvoor moeten de down-toets ( )  
en de plustoets (+) gedurende  
minstens 3 seconden tegelijk worden  
ingedrukt. Deze tijdelijke opheffing van  
de bedieningsblokkering blijft gelden  
tot naar het volgende infoniveau  
wordt overgeschakeld. 

 
 
Lijn 95 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 95. 
2. Schakel met de plus-/mintoetsen de bedieningsblokkering aan/uit. 

Opties  Eenheid  Standaard  

Geblokkeerd/Geactiveerd  - Geactiveerd  

Bedieningsblokkering  
 
Omschrijving 
Indien de parameters niet meer moeten  
worden gewijzigd, dan kan de  
inputfunctie geblokkeerd worden. 
 
 
Effect 
Door de instelling wordt de bedienings- 
blokkering aan- of uitgeschakeld. 
 
Na het ingeven van optie:  
 

Geblokkeerd: 
De bedieningsblokkering is uitge- 
schakeld. De parameterwaarden  
kunnen gewijzigd worden. 
 
Geactiveerd: 
De bedieningsblokkering is aange- 
schakeld. De parameterwaarden  
kunnen nog wel worden weergegeven,  
maar niet worden gewijzigd. 
Wanneer de plus-/mintoetsen worden  
ingedrukt, verschijnt op het scherm het  
 

symbool  in de plaats van de  
waarde. 

Tijdsmaster  
 
Omschrijving 
De tijd van de QAA 73 en van het  
aangesloten bedieningssysteem  
kunnen gesynchroniseerd worden.  
Daarbij wordt een toestel als  
tijdsmaster ingesteld en neemt het  
andere toestel de tijd van de koppelaar  
over. 
 
 
Effect 
Door de instelling wordt de tijdsmaster  
bepaald.  
 
Bij weergave: 
QAA 73 QAA 73 is tijdsmaster. De  
  tijd wordt via OpenTherm  
  periodiek (om de 5 minuten)  
  of na een verstelling aan het  
  bedieningssysteem  
  overgedragen. 

 
 
Lijn 96 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 96. 
2. Met de plus-/mintoetsen kan de tijdskoppelaar bepaald worden. 

Opties  Eenheid  Standaard  

QAA 73, Extern - QAA 73 

Extern QAA 73 neemt de tijd periodiek  
  (om de 5 minuten) over van het  
  bedieningssysteem. In dit geval  
  kan de tijd niet op de QAA 73  
  versteld worden.  
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Omschakeling wintertijd-zomertijd 
Omschakeling zomertijd-wintertijd  
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Omschakeling wintertijd - zomertijd 
 
Omschrijving 
Met deze functie kan de jaarklok  
automatisch worden aangepast aan  
de wintertijd. 
 
 
Effect 
De tijd van het afstandsbediening  
wordt de zondag volgend op de  
ingestelde datum omgeschakeld op  
zomertijd.  
Bij de huidige wintertijd wordt 1 uur  
bijgeteld. 

 
 
Lijn 97 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 97. 
2. Kies met de plus-/mintoetsen de omschakeldatum. 

Opties  Eenheid  Standaard  

1 jan… 31 dec.  dd.mm 25 maart  

Internationale norm 
Volgens de internationale norm wordt  
de tijd telkens omgeschakeld op de  
laatste zondag van maart en oktober.  
De standaardinstelling van het  
afstandsbediening volgt deze 
regel. Deze zondag ligt namelijk  
binnen de instelbare tijdspanne  
tussen de standaardinstelling en de  
laatste dag van de respectievelijke 
maand. 

Omschakeling zomertijd - wintertijd 
 
Omschrijving 
Met deze functie kan de jaarklok  
automatisch worden aangepast aan  
de wintertijd. 
 
 
Effect 
De tijd van het afstandsbediening  
wordt de zondag volgend op de  
ingestelde datum omgeschakeld op  
wintertijd. Van de huidige zomertijd  
wordt 1 uur afgetrokken. 

 
 
Lijn 98 
1. Selecteer met de lijntoetsen lijn 98. 
2. Kies met de plus-/mintoetsen de omschakeldatum.  

Opties  Eenheid  Standaard  

1 jan… 31 dec. dd.mm 25. okt. 



Functies  
 
Inleiding 
Bedieningen  
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Inleiding 
 
De hier beschreven functies  
beschikken niet over verschillende  
instellingen. Deze functies lopen  
automatisch en hebben toch een  
invloed op de installatie. Daarom kan  
het erg nuttig zijn om de effecten en  
processen te beschrijven, omdat op  
die manier fouten kunnen worden  
opgelost, een betere planning kan  
worden ontwikkeld en de installatie  
beter kan worden onderhouden. 
 
 
Bedieningen 
 
De afstandsbedieningen 
beschikken over drie bedieningen  
die op verschillende manieren de  
effectieve instelwaarde van de  
aanvoertemperatuur vormen.  
Dit zijn: 
 
- Weersafhankelijke bediening 
- Weersafhankelijke bediening met  
 invloed van van ruimte- 
 temperatuur 
- Afstandsbediening   
 
 
Belangrijke informatie 
Indien er geen externe sensor is  
aangesloten en de de ruimtesensor  
van QAA 73 uitvalt, wordt een fout- 
melding aangemaakt.  
De afstandsbediening schakelt dan  
over naar de noodmodus  
"zonder sensor" en vormt de instel- 
waarde van de aanvoertemperatuur op 
basis van de huidige instelwaarde van  
de ruimtetemperatuur en een  
vaste buitentemperatuur van 0°C. 
 
 
Weersafhankelijke bediening  
 

Omschrijving 
Deze bediening heeft als doel de  
afkoeling van het gebouw via de  
aanvoertemperatuur te compenseren. 
Hoe kouder het buiten is, des te  
sneller koelt het gebouw af en des te  
meer warmte moet de verwarmings- 
kring produceren om de warmte op  
peil te houden. Voor deze bediening  
moet de verwarmingscurve correct  
ingesteld zijn. De afstandsbediening  
krijgt namelijk geen feedback van het  
interieur of de geleverde hoeveelheid  
warmte beantwoordt aan de noden  
van de gebruiker.  

Interieurbediening  
 

Omschrijving 
Bij de echte afstandsbediening wordt  
een PID-regelalgoritme geactiveerd.  
Dit is de beste bedieningswijze  
wanneer enkel de ruimte- 
temperatuur als referentiepunt kan  
gebruikt worden. Het gekozen regel- 
algoritme houdt zowel rekening met  
de huidige werkelijke waarde van de  
ruimtetemperatuur als ook met  
de huidige stijging ervan (gradiënt).  
Het P-gedeelte wordt via de  
bedieningsafwijking, het D-gedeelte  
uit de gradiënt van de ruimte- 
temperatuur gevormd. Het I-gedeelte  
(integrator) vermijdt mogelijk blijvende  
afwijkingen tussen instelwaarde en  
werkelijke waarde. 
 
 
Vereisten 
De invloed van de ruimte- 
temperatuur op lijn 75 moet op de  
gewenste verwarmingskringen  
geactiveerd zijn. Bovendien mag er  
geen sensor zijn aangesloten. 
 
 
Effect 
De aanvoer- en zodoende ook de  
ruimtetemperatuur wordt  
geregeld op basis van de huidige  
ruimtetemperatuur en het huidige 
verloop ervan. Een lichte stijging van  
de ruimtetemperatuur zorgt er  
bijvoorbeeld voor dat de aanvoer- 
temperatuur onmiddellijk afneemt,  
ook wanneer er op dat ogenblik geen  
sprake is van een afwijking tussen  
instelwaarde en werkelijke waarde.  
Om blijvende afwijkingen te voor- 
komen zorgt het I-gedeelte van de  
PID-regeling voor een vrijwel  
constante ruimtetemperatuur op  
het gewenste niveau.  

Vereisten 
De invloed van de ruimtetemperatuur 
op lijn 75 moet op "Geen"  
staan. Bovendien moet er zeker een  
sensor zijn aangesloten. 
 
 
Weersafhankelijke bediening met 
invloed van ruimtetemperatuur  
 

Omschrijving 
Deze bediening biedt in vergelijking  
met de gewone weersafhankelijke  
bediening aanzienlijk meer comfort,  
want met de invloed van de ruimte- 
temperatuur krijgt de afstandsbediening 
feedback van het interieur.  
 
 
Vereisten 
De invloed van de de afstands- 
bediening op lijn 75 moet op de  
gewenste verwarmingskringen  
geactiveerd zijn. Bovendien moet er  
zeker een sensor zijn aangesloten. 
 
 
Invloed van ruimtetemperatuur 
De invloed van de ruimtetemperatuur  
werkt in op de instelwaarde van de  
ruimtetemperatuur. 
De afwijking tussen de instelwaarde en  
de werkelijke waarde van de  
ruimtetemperatuur wordt ver- 
menigvuldigd met de correctiefactor  
KORR/2 en in tegenovergestelde  
richting van de afwijking opgeteld bij  
de instelwaarde van de ruimte- 
temperatuur. De invloed van de  
ruimtetemperatuur geldt: 
 
- bij een afwijking tussen de  
 instelwaarde en de werkelijke  
 waarde van de ruimtetemperatuur 
 bij automatische of manuele  
 omschakeling op een hogere of  
 lagere instelwaarde van de  
 ruimtetemperatuur  
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Automatische dagverwarmings- 
begrenzing  
 
Omschrijving 
Snelwerkende spaarfunctie die de  
verwarming uitschakelt wanneer geen  
warmte meer vereist is. Hierdoor kan  
het systeem het hele jaar door op een  
economische manier worden gebruikt,  
aangezien met name in overgangs- 
periodes de verwarming niet manueel  
moet worden uitgeschakeld. 
 
 
Belangrijke informatie  
- De automatische dagverwarmings- 
 begrenzing is niet actief in de  
 continue modus    
- Wanneer de begrenzing actief is,  
 verschijnt in het infovenster 4 Eco. 
 
 
Zonder invloed van de  
ruimtetemperatuur  
 

Inleiding  
Wanneer de invloed van de 
ruimtetemperatuur niet geactiveerd is, 
dan gebeurt het aan- en uitschakelen 
van de automatische dagverwarmings- 
begrenzing op basis van de instel- 
waarde van de aanvoertemperatuur  
en van de instelwaarde ,  of  . 
 
 
Proces 
De basis voor het proces zijn de  
instelwaarde van de aanvoer- 
temperatuur en de huidige instel- 
waarde van de ruimtetemperatuur  
 
Uitschakelen 
Indien de instelwaarde van de  
aanvoertemperatuur onder de  
instelwaarde van de ruimte- 
temperatuur plus een correctiewaarde  
zakt, dan wordt de verwarming  
uitgeschakeld. 
 
Verwarming UIT 

 
 
 
Uitschakelen 
Indien de op basis van de ruimte- 
temperatuur gecorrigeerde instel- 
waarde van de aanvoertemperatuur  
onder de instelwaarde van de  
ruimtetemperatuur plus een  
correctiewaarde zakt, dan wordt de  
verwarming uitgeschakeld.  
 
- Uitschakelpunt verwarming  

 
 
 
Aanschakelen 
Indien de instelwaarde van de aanvoer- 
temperatuur boven de instelwaarde van 
de ruimtetemperatuur plus een  
correctiewaarde stijgt, dan wordt de  
verwarming aangeschakeld. 
 

Verwarming AAN 

 

TVw ≤ TRw + 2 S/10 
 

 

TVw ≥ TRw + 4 S/10 
 

TVw Instelwaarde  
  aanvoertemperatuur  
TRw Instelwaarde  
  ruimtetemperatuur 
S  Inclinatie de verwarmings- 
  curve  
 
 
Zonder invloed van de  
ruimtetemperatuur 
 

Inleiding 
Wanneer de invloed van de  
ruimtetemperatuur op de verwarmings- 
kringen geactiveerd is, corrigeert de  
invloed van de ruimtetemperatuur 
de instelwaarde van de aanvoer- 
temperatuur van de verwarmings- 
kringen in kwestie. Het aan- en  
uitschakelen van de automatische  
dagverwarmingsbegrenzing gebeurt  
dan op basis van de gecorrigeerde  
instelwaarde van de aanvoer- 
temperatuur en van de  
instelwaarde ,  of . 
 
 
Proces 
De basis voor het proces zijn de  
gecorrigeerde instelwaarde van de  
aanvoertemperatuur en de huidige  
instelwaarde van de ruimte- 
temperatuur. 
 

 
 

TVwk ≥ TRw + 4  
 

 S 
10 

KORR 
   16 

KORR Invloedfactor  
  ruimtetemperatuur = 4 
TVwk Instelwaarde aanvoer- 
  temperatuur gecorrigeerd met  
  de ruimtetemperatuur  
TRw Instelwaarde  
  ruimtetemperatuur 
S  Helling verwarmingscurve 
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Snelle daling met invloed van 
ruimtetemperatuur 
 
Omschrijving 
De warmteopslagcapaciteit van het  
gebouw wordt gebruikt wanneer op de  
lagere instelwaarde wordt over- 
geschakeld. De hier beschreven  
snelle daling werkt enkel in op  
verwarmingskringen waar een invloed  
van de ruimtetemperatuur speelt.  
 
 
Proces 
De snelle daling start zodra wordt  
overgeschakeld op een lagere instel- 
waarde van de ruimtetemperatuur  
(vb. schakeltijden in automatische  
modus). Wanneer de werkelijke  
waarde van de ruimtetemperatuur  
even laag is als de  
instelwaarde van de ruimte- 
temperatuur (TRx = TRw), dan wordt  
de snelle daling stopgezet. 
 
 
Effect 
Omdat de instelwaarde van de  
ruimtetemperatuur gecorrigeerd  
wordt, wordt de circulatiepomp  
uitgeschakeld tot de snelle daling  
beëindigd is. Als gevolg daarvan  
daalt de ruimtetemperatuur  
sneller, aangezien de aanvoer of  
ketel geen warmte meer produceren. 

TRx  Werkelijke waarde ruimtetemperatuur 
TRw Instelwaarde ruimtetemperatuur  
H  Snelle daling  

Tapwater-push  
 
Gebruik 
Garantie bij installaties met  
boiler dat tapwater  
voorhanden is, zelfs buiten de  
gebruiksperiodes.  
 
 

 
 
Omschrijving 
Wanneer al het tapwater uit de  
tank onvoorzien wordt opgebruikt,  
dan schakelt de BW-push in en laadt  
de tank eenmalig op tot aan de  
instelwaarde van de nominale  
temperatuur. 

 
 
Uitzondering 
De tapwater-push is niet actief  
wanneer een doorstroomapparaat  
tapwater klaarmaakt.  
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Proces 
De tapwater-push treedt in  
werking van zodra de werkelijke  
waarde van de tapwater- 
temperatuur meer dan 10°C onder de  
gereduceerde instelwaarde van de  
tapwatertemperatuur zakt. 
 
 
Effect 
Wanneer de tapwater-push in  
werking treedt, wordt het tap- 
water eenmalig opgewarmd tot aan de  
ingestelde nominale instelwaarde van  
de tapwatertemperatuur.  
Daarna loopt het actieve tap- 
waterprogramma gewoon verder. 

Voorbeeld  

SDBW Schakeldifferentie tapwater  
TBWw Nominale instelwaarde tapwatertemperatuur  
TBWR Gereduceerde instelwaarde tapwatertemperatuur  

Antivriesfunctie in gebouwen 
 
Effect 
De antivriesfunctie van het 
afstandsbediening verhindert dat,  
wanneer de verwarmingsinstallatie  
werkt, de ruimtetemperatuur tot  
onder de ingestelde antivrieswaarde  
daalt. 

Antivriesfunctie voor ketels en  
tapwater 
 
Opgelet 
Het bedieningssysteem voor  
verwarmingsketels moet de anti- 
vriesfunctie voor verwarmingsketels en  
tapwater ondersteunen.  
 

t

22
84

d0
2

TBWw

TBWR

TBWw

TBWR

2·SDBW

SDBW

SDBW

Push

TBWx

 

Antivriesfunctie 
 
Omschrijving 
Antivriesfuncties verhinderen dat de  
temperatuur in de installatie en het  
interieur te laag zakt en beschermen  
zo de verwarmingsinstallatie en de  
verwarmde ruimtes tegen bevriezing. 
 



Afmetingen  
 
Systeem 
Uitsnijding  
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Technische gegevens  

Voeding  OpenTherm-bus 
Aansluiting 
Lengte kabels 
Weerstand kabels 
Vermogensopname  
 

 
2-draads verwisselbaar 
max. 50 m 
max. 2 x 5 W 
30 mW (standaard)  
 

Beveiliging  Beveiligingsklasse 
Beveiligingstype behuizing 
Verontreiniging  
 

III volgens EN 60730 bij correcte installatie  
IP 20 volgens EN 60529 
Omgeving volgens EN 60730  
 

Omgevingsomstandigheden  Gebruik 
- Temperatuur 
- Vochtigheid  
Transport 
- Temperatuur 
- Vochtigheid  
Opslag  
- Temperatuur 
- Vochtigheid  
 

IEC 721-3-3 klasse 3K 5 
0...50° C 
< 85 % rH 
IEC 721-3-2 klasse 2K 3 
-25...70° C 
< 95 % rH 
IEC 721-3-1 klasse 1 K 3 
-25...70° C 
< 95 % rH 

Normen en regels  Overeenkomstig EG-richtlijnen 
EMC-richtlijnen 
Laagspanningsrichtlijnen 
Elektrische beveiliging  
 

 
EN 55014-1/2 
EN 50106 
EN 60385-1 
 

Ruimtevoeler Meetbereik  
 

0...45° C 
 

Verschillende kenmerken  Energiereserve van klok 
Softwareklasse 
Gewicht 
 

> 12 u 
A volgens EN 60730 
ca. 0,17 kg  
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 ELCO GmbH 
D - 64546 Mörfelden-Walldorf 
 
ELCO Austria GmbH 
A - 2544 Leobersdorf 
 
ELCOTHERM AG 
CH - 7324 Vilters 
 
ELCO-Rendamax B.V. 
NL - 1410 AB Naarden 
 
ELCO Belgium n.v./s.a. 
B - 1731 Zellik 

Service: 


