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Korte omschrijving 
De afstandsbediening voor 
verwarmingsketels 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 optimaliseringfuncties 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  
 
- Tapwaterprogramm met tot 
 3 individueel selecteerbare 
 perioden per dag  
- Vakantieprogramma  
- Mogelijkheid om de 
 standaardwaarden van de 
 verwarmingsprogramma's en het 
 tapwaterprogramm 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  
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Bedieningsonderdelen  
 
Bedieningsniveau 1  
Bedieningsonderdelen 1 tot 4  

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

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



Bediening  
 
 
Voorbeelden van infoniveau  

 
5 

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

Weergave van een meetwaarde "Buitentemperatuur":  

Voorbeeld van het parameterniveau 
Weergave van de parameter "Begin vakantie":  
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Basisweergave  
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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 het  
       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   -     + 
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Overzicht parameters eindgebruiker  

Lijn  Functie  Opties Eenheid Opheffing Standaard 

Tijdstip  

1 
2 
3 

Tijdstip  
Datum (dag, maand)  
Jaar  

0...23:59 
1 jan...31 dec  
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 (verwarmingskring2 = 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 verwarmingscyclus 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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Storingen  
 
Afstandsbediening 
Display van de afstandsbediening  
blijft leeg (geen weergave):  
 
- Staat de hoofdschakelaar van de 
 verwarming aan?  
- Werken de zekeringen?  
- Bedrading controleren.  
 
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 de 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. 

 
 
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)  
- Controleer de bedrading van de 
 buitensensor. 
- Werd de "nominale instelwaarde 
 met de parallelle verschuiving van 
 de verwarmingskarakteristieken" 
 op de werkelijke ruimte- 
 temperatuur 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 bedienings- 
 systeem  
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Modi verwarmingscyclus  
 
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 tijdschakel- 
 programma 1 
- Verwarmingskring 2 volgens tijdschakel- 
 programma 2 
- Vakantiefunctie staat aan  

 Continue modus - 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 gebruiks- 
 waterfuncties 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 
gebruikswater. Het bedienings- 
systeem van de verwarmingsketel 
zorgt ervoor dat het tapwater 
niet bevriest.  

Geen balk UIT 

Volledige balk AAN 

Halve balk  AAN met ECO- 
functie  
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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.  

Gebruikswater  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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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, 
vakantieprogramma 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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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 

10 - 35 °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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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 instelwaarde 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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Tijdschakelprogramma HK en BW  
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Nominale instelwaarde tap- 
watertemperatuur (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...TBWmax (40 °C-60 °C) °C 

Standaard 

55 

TBWR  Gereduceerde instelwaarde van de tapwatertemperatuur 
TBWmax Maximum nominale instelwaarde van de tapwatertemperatuur 

Instelwaarden voor tapwater 
Het tapwater heeft twee 
afzonderlijk instelbare waarden:  

7 Nominale instelwaarde tapwatertemperatuur 

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

22
84

Z1
7

90 7 130
 

TBWR TBWmax 

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  

Nominale instelwaarde van de 
tapwatertemperatuur 
(instelling lijn 7). De gewenste 
tapwatertemperatuur kan 
tijdens piekperioden worden 
aangehouden.  
 
Gereduceerde instelwaarde 
van de tapwater- 
temperatuur (TBWR) 
De gewenste tapwater- 
temperatuur kan tijdens 
dalperioden worden 
aangehouden.  
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Selectie weekdagen  
 
Omschrijving  
Met deze instelling legt u de 
schakeltijden van het tijdschakel- 
programma 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
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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 
verwarmingscyclus 1:  
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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 tap- 
waterfases 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 interieur- 
bedieningssysteem 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  
 afstandsbediening  
- 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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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 anti- 
vriesinstelwaarde 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 verwarmingscyclus 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 het 
afstandsbediening onwisbare 
standaardwaarden ingegeven.  
 
 
Effecten 
De tijdsinstellingen voor de 
tijdschakelprogramma's worden met 
standaardwaarden overschreven. Dit 
geldt voor de instellingen:  
- Schakeltijden voor tijdschakel- 
 programma verwarmingskringen 
 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 Gebruikswater   

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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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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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 bedienings- 
systeem optreedt, dan verschijnt een 
foutcode met bijbehorende 
omschrijving. 
 
Voorbeeld van een eigen foutmelding  
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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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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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Technische gegevens 
 
 
Technische gegevens  

Voeding OpenTherm-bus 
Aansluiting 
Lengte kabels 
Weerstand kabels 
Vermogensopname  

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

Binnenluchtsensor Meetbereik  0...45° C 

Verschillende kenmerken Gangreserve van klok 
Softwareklasse 
Gewicht  

> 12 u 
A volgens EN 60730  
ca. 0,17 kg 

Technische gegevens 
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