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Voorbereiding en montage  
Afstandsbediening QAA 75 
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De afstandsbediening moet in de 
hoofdleefruimte gemonteerd worden 
met inachtneming van onderstaande 
punten. 

De montageplaats moet zo gekozen 

worden dat de sensor de 
luchttemperatuur in de ruimte zo zuiver 
mogelijk kan meten, en niet wordt 
beïnvloed door directe zoninstraling of 
andere warmte- resp. koudebronnen 
(ca. 1,5 m boven de vloer) 

Bij de wandmontage moet boven het 

toestel voldoende plaats aanwezig 
zijn voor het eruit schuiven en weer 
terugplaatsen. 

 
Als het toestel uit de houder verwijderd 
wordt, dan is er geen voeding meer 
aanwezig en is het toestel dus buiten 
bedrijf. Het systeem functioneert verder 
volgens de laatst ingestelde 
parameters.  

Montage afstandsbediening QAA 75 
De montage wordt in omgekeerde 
volgorde uitgevoerd, zoals hiernaast 
weergegeven. 
 



Afstandsbediening QAA 75 
 
 
Afmetingen / boormal 
Aansluiting op de LOGON B-regelaar 
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Matenschema Boormal 

Elektrische installatie 

De elektrische spanningsvoorziening 

moet vóór de installatie onderbroken 
worden! 

De aansluitingen voor lage- en 

netspanning moeten gescheiden van 
elkaar worden aangebracht. 

Voor de bedrading moet aan de 

vereisten voor beschermingsklasse II 
voldaan worden, d.w.z. dat sensor- en 
elektriciteitsleidingen niet door hetzelfde 
kabelkanaal geleid mogen worden. 

 
 
 
Opmerking:  
Als er meer dan twee 
afstandsbediening QAA75 op een 
LOGON B worden aangesloten, dan is 
voor één toestel een extra 
spanningsvoorziening via G+ 
noodzakelijk. 
 

Klem op 
LOGON B  

Gebruik  Uitbreidings
-frame  

Klem op QAA 75  

CL+ Afstandsbediening 1 Data  RG 1 

CL- Afstandsbediening 1 massa  RG 2 

G+ Afstandsbediening 1 12V RG 3 

CL+ Afstandsbediening 2 Data*  RG 1 

CL- Afstandsbediening 2 massa *  RG 2 

Lagespanning 

* voor de achtergrondverlichting 

1 2 
1 2 

1 3 



 
 
 
Bediening 
Kamerinvloed 

 
5 

Algemeen 

De werking en programmering van de 
afstandsbediening QAA75 is gelijk aan 
die van het bedieningsdeel van de 

ketelregeling). In de afstandsbediening 
QAA 75 is een temperatuursensor 
geïntegreerd, waarmee de actuele 
kamertemperatuur wordt geregistreerd. 
Met de extra aanwezigheidstoets kan 
het actuele tijdprogramma van bv. de 
lage stand naar de comfortstand 
worden omgeschakeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamerinvloed 
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Regelnr.  Bedieningsregel  

HK1 HK2 HKP   

750 1050 1350 Kamerinvloed  

20 % 20 % 20 % Fabrieksinstelling  

Kamerinvloed instellen 
Op de afstandsbediening met de OK-
toets tot de programmering overgaan. 
De infotoets minstens 3 seconden 
indrukken en met de draaiknop het 
bedieningsniveau „Installateur“ 
selecteren. Daarna op de OK-toets 
drukken en overgaan tot het menu van 
het desbetreffende verwarmingscircuit. 
 

Soorten sturingen 
Zodra er een kamertoestel gebruikt 
wordt, kan er gekozen worden uit 3 
verschillende soorten sturingen. 

Instelling  Type sturing  

- - - % Puur weersafhankelijke 
sturing* 

1…99 % Weersafhankelijke sturing 
met ruimteinvloed* 

100 % Pure kamer-sturing  

*Er moet een Buitenvoeler 
 zijn aangesloten. 
 

Puur weersafhankelijke sturing 
De aanvoertemperatuur wordt berekend 
met behulp van de verwarmingskromme, 
afhankelijk van de gemengde 
buitentemperatuur. 
Voor dit type sturing moet de karakteristieke 
kromme van de verwarming op de juiste 
manier zijn ingesteld, want de regelaar 
houdt in deze instelling geen rekening met 
de kamertemperatuur. 

Weersafhankelijke sturing met 
kamerinvloed 
De afwijking van de kamertemperatuur 
ten opzichte van de ingestelde waarde 
wordt geregistreerd en hiermee wordt 
rekening gehouden bij de 
temperatuurregeling. Zo kan rekening 
worden gehouden met externe warmte 
die zich vormt en wordt er een meer 
constante kamertemperatuur mogelijk, 
die ook invloed heeft op de andere 
ruimtes. De invloed van de afwijking 
wordt procentueel ingesteld. Hoe beter de 
referentieruimte is (zuivere 
kamertemperatuur, correcte 
montageplaats enz.) des te hoger kan de 
waarde worden ingesteld. 
 

Ca. 60 % Goede referentieruimte  

Ca. 20 % Ongunstige referentieruimte 

Voor het activeren van de functie moet 
men op het volgende letten: 

De afstandsbedieningmoet zijn 

aangesloten. 

De instelling „kamerinvloed“ moet 

tussen 1 en 99% liggen. 

in de referentieruimte (montageplaats 

afstandsbediening) mogen geen 
geregelde radiatorafsluiters aanwezig 
zijn. (Eventueel aanwezige 
radiatorafsluiters moeten helemaal 
open worden gedraaid). 

Pure kamer-sturing 
De aanvoertempertuur wordt geregeld 
afhankelijk van de ingestelde 
kamertemperatuur, de actuele 
kamertemperatuur en hun actuele 
verloop. Een lichte stijging van de 
kamertemperatuur heeft bv. een directe 
verlaging van de aanvoertemperatuur 
tot gevolg. 
 
Voor het activeren van de functie moet 
men op het volgende letten: 

De afstandsbediening moet zijn 

aangesloten. 

De instelling „kamerinvloed“ moet op 

100% zijn ingesteld. 

in de referentieruimte (montageplaats 

kamertoestel) mogen geen geregelde 
radiatorafsluiters aanwezig zijn. 
(Eventueel aanwezige 
radiatorafsluiters moeten helemaal 
open worden gedraaid). 

1 Drinkwatermodus kiezen 
2 Menu verlaten 
3 Ruimtecomfort-waarde insite
 len Parameters wijzigen (+ / -) 
4 Informatie tonen 
5 Verwarmingsmodus kiezen 
6 Instelling overnemen 
7 Aanwezigheidstoets 



Draadloze componenten 
 
 
 
Draadloze ontvanger 
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Montage draadloze ontvanger 
De montageplaats moet zo gekozen 
worden dat een zo ongestoord mogelijk 
zenden gegarandeerd is. Daarbij 
dienen onderstaande punten in acht te 
worden genomen: 

Niet monteren in de buurt van 

elektrische leidingen, sterke 
magnetische velden of apparaten 
zoals PC's, TV's, magnetrons etc. 

Niet in de ontvangstschaduw van 

grotere ijzeren bouwconstructies of 
bouwelementen met fijnmazige 
metalen roosters zoals speciaal glas 
of beton monteren. 

Afstand tot de ontvanger niet meer 

dan 30 m of 2 etages. 

 
Het apparaat niet aan de binnenkant 
van een metalen behuizing (bv. ketel) 
monteren. 
 
Montagevoorstel: Aan de zijkant op het 
schakelveld van de ketel. De draadloze 
ontvanger dient gebruiksvriendelijk en 
toegankelijk te worden aangebracht, 
zodat de functies van de inschakelknop 
(1) en de inschakel-LED (2) 
gewaarborgd zijn. 
 
De kabel wordt geleverd met een 
stekker, die wordt aangesloten op de 
aansluiting X60 van de regelaar. 
 
De LOGON B-regelaar moet zonder 
spanning zijn, alvorens deze aan te 
sluiten. 
 
Draadloze ontvanger op de LOGON B 
op de klem X60 aansluiten. 
 
 
Radioverbinding 
Het creëren van de radioverbinding 
wordt hieronder beschreven in de 
hoofdstukken van de desbetreffende 
draadloze componenten. 

Voorbereiding draadloze ontvanger 
De draadloze ontvanger wordt op de 
desbetreffende ketel gemonteerd en 
ontvangt de signalen van de draadloze 
buitensensor en/of het kamertoestel 
QAA78. 
Voor iedere ketel is slechts één 
draadloze ontvanger nodig. De 
standaard buitensensor, die bij de ketel 
wordt meegeleverd, wordt gebruikt in 
combinatie met een draadloze zender. 

De draadloze componenten vormen 
een uitbreiding op het 
regelarenassortiment met de 
mogelijkheid van draadloze 
communicatie. Daarbij kunnen de 
voorziene toestellen zoals bv. een 
kamertoestel QAA78 of de draadloze 
buitensensor via radio gegevens 
overdragen en hebben zij hiervoor 
geen draadgebonden installaties meer 
nodig.  
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Draadloze buitensensor 
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Voorbereiding van de draadloze 
buitensensor 

Op de ketel moet de draadloze ontvanger 

gemonteerd zijn. 

De draadloze zender moet binnen in het 

gebouw gemonteerd worden. 

De draadloze zender moet zo 

gepositioneerd zijn dat deze toegankelijk 
blijft voor het vervangen van de batterijen. 

De montage van de draadloze buitensensor wordt 
uitgevoerd, zoals hieronder weergegeven. 

Batterij 

Isolatiestrook 
verwijderen 

Draadloze zender Buitensensor 

Hinweis: 
Opmerking: 
De buitentemperatuur gemeten door de 
draadloze buitensensor wordt niet 
getoond op bedieningsregel 7730 in de 
I/O-test. Deze kan echter via de 
infotoets worden opgeroepen. 



Draadloze buitensensor 
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Afmetingen en boormal 

Aansluitingen draadloze 
buitensensor 
De apparaten worden verbonden via 
een 2-aderige geleider, de 
aansluitingen zijn omwisselbaar. 
Voor de voeding wordt gezorgd door 2 
st. 1,5 V-batterijen van het type AAA 
(LR03). 
 
Radioverbinding draadloze 
buitensensor 
Tip:  De radioverbinding in de 
ongemonteerde toestand van de 
draadloze zender, in de buurt van de 
draadloze ontvanger (op de ketel) 
opbouwen, zodat alle onderdelen zich 
binnen reikwijdte bevinden. 
De basisvoorwaarde voor de 
radioverbinding is de voeding van alle 
onderdelen, d.w.z. de draadloze 
ontvanger moet correct op het 
basisapparaat zijn aangesloten en de 
batterijen moeten juist zijn geplaatst in 
het zendtoestel van de buitensensor. 

Radioverbinding opbouwen 

Op de draadloze ontvanger (ketel) de 

inschakeltoets minstens 12 seconden 
lang ingedrukt houden, tot de LED op 
de draadloze ontvanger snel knippert. 

Op het zendtoestel van de draadloze 

buitensensor de toets minstens 12 
seconden lang ingedrukt houden, tot 
ook deze LED snel knippert. 

De verbinding is tot stand gekomen, 

wanneer de LED van de draadloze 
ontvanger uitgaat. 

Nog een keer drukken op de toets op 

het zendtoestel van de draadloze 
buitensensor, tot de LED uitgaat. 

Radioverbinding testen 

Op het zendtoestel van de draadloze 

buitensensor de toets 3 tot hoogstens 
8 sec. lang indrukken, tot de LED 
langzaam knippert. 

Als de radiocommunicatie 

functioneert, licht de LED op de 
draadloze ontvanger om de 10 
seconden kort op. 

Na de controle nog een keer drukken 
op de toets op het zendtoestel van de 
draadloze buitensensor, tot de LED 
uitgaat. 

LED Taster 



Afstandsbediening QAA 78 
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De afstandsbediening moet in de 
hoofdleefruimte gemonteerd worden 
met inachtneming van onderstaande 
punten. 

De montageplaats moet zo gekozen 

worden dat de sensor de 
luchttemperatuur in de ruimte zo zuiver 
mogelijk kan meten, en niet wordt 
beïnvloed door directe zoninstraling of 
andere warmte- resp. koudebronnen 
(ca. 1,5 m boven de vloer) 

Bij de wandmontage moet boven het 

toestel voldoende plaats aanwezig 
zijn voor het eruit schuiven en weer 
terugplaatsen. 

 
 
Als het toestel uit de houder verwijderd 
wordt, dan is er geen voeding meer 
aanwezig en is het toestel dus buiten bedrijf. 
Het systeem functioneert verder volgens de 
laatst ingestelde parameters. 

Montage afstandsbediening QAA 78 
De montage wordt in omgekeerde 
volgorde uitgevoerd, zoals hiernaast 
weergegeven. 



Afstandsbediening QAA 78 
 
Afmetingen / boormal  
Montagewijze zonder houder 
Aansluitingen en voeding 
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Afmetingen / boormal 

Montagewijze zonder houder Aansluitingen en voeding 
Voor de voeding wordt gezorgd door 3 st. 
1,5 V-batterijen van het type AA (LR06). 



Radioverbinding draadloze afstandsbediening  
QAA 78  
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De radioverbinding in de 
ongemonteerde toestand, in de buurt 
van de draadloze ontvanger op de ketel 
opbouwen, zodat alle onderdelen zich 
binnen reikwijdte bevinden. 
 
De basisvoorwaarde voor de 
radioverbinding is de garantie voor de 
voeding van alle onderdelen, d.w.z. de 
draadloze ontvanger moet correct op 
de regelaar LOGON B zijn aangesloten 
en de batterijen moeten juist zijn 
geplaatst in de afstandsbediening 
. 

Radioverbinding testen 
Met de test wordt de kwaliteit van de 
radioverbinding gecontroleerd. 

De test kan met de ESC-toets worden 

afgebroken. 

Tijdens het opbouwen van de 

radioverbinding op de ketel kan 
plaatsvinden, moet het testen op de 
voorziene montageplaats van het 
kamertoestel worden uitgevoerd. 

 
Op het kamertoestel de bedieningspagina 
„Radio“ selecteren en met de instelregel 
„Test-modus“ (regel 121) de test-modus 
activeren. 

 
 

Het linkercijfer toont verzonden, het 
rechtercijfer ontvangen telegrammen. 
Na 24 telegrammen wordt de test 
beëindigd. De test is geslaagd, als 
minstens 50% van de verzonden 
telegrammen weer ontvangen worden. 
Als de test niet geslaagd is, dient er 
een andere montageplaats te worden 
gekozen voor het kamertoestel. 

Controle van de draadloze 
componenten met afstandsbediening 
QAA 78 
Om te controleren of de verbinding met 
de benodigde componenten 
functioneert, moeten in het 
bedieningsniveau „Ingebruikname“, 
bedieningspagina „Radio“ de regels 
130 t/m 131 gecontroleerd worden. 
 

Ingebruikname draadloze 
afstandsbediening QAA 78 
 
Voorwaarden 
Voor de ingebruikname dienen 
onderstaande werkzaamheden te 
worden uitgevoerd: 
 

Voorwaarde is de correcte montage, 

elektrische installatie en een correct 
uitgevoerde radioverbinding van alle 
benodigde hulpapparatuur. 

Alle systeemspecifieke instellingen 

uitvoeren. Hierbij dient vooral de 
bedieningspagina „Configuratie“ in 
acht te worden genomen. Daarvoor 
moet het desbetreffende 
bedieningsniveau als volgt 
geselecteerd worden: 

Op het kamertoestel met de OK-toets 

tot de programmering overgaan. 

De infotoets minstens 3 seconden 

indrukken en met de draaiknop het 
bedieningsniveau „Ingebruikname“ 
selecteren. Daarna op de OK-toets 
drukken. 

Functiecontrole uitvoeren zoals 

hieronder beschreven: 

De gedempte buitentemperatuur 

terugzetten. 
(Bedieningspagina „Diagnose 
verbruikers“, bedieningsregel 
Buitentemperatuur gedempt 8703) 

Radioverbinding opbouwen 

Op de geïnstalleerde draadloze 

ontvanger de toets minstens 12 
seconden lang ingedrukt houden, tot 
de LED op de draadloze ontvanger 
snel knippert. 

Op de afstandsbediening  met de OK-

toets tot de programmering overgaan. 

De infotoets minstens 3 seconden indrukken 

en met de draaiknop het bedieningsniveau 
„Inbedrijfstelling“ selecteren. Daarna op de 
OK-toets drukken. 

Met de draaiknop de bedieningspagina 

„Radio“ kiezen en op de OK-toets 
drukken. 

Instelregel „Binding“ (regel 120) 

selecteren. Daarna op de OK-toets 
drukken. 

Draaiknop op „JA“ instellen en op de OK-

toets drukken. De verbindingsopbouw 
wordt gestart. 

In de weergave is de status van de 

verbindingsopbouw in % zichtbaar. Deze 
procedure kan van 2…120 sec. duren. 

De verbinding is tot stand gekomen, 

wanneer „Apparaat bedrijfsklaar“ 
wordt weergegeven en de LED van 
de draadloze ontvanger uitgaat. 

Bedieningseenheid 
test-modus 
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1 Drinkwatermodus kiezen 
2 Menu verlaten 
3 Ruimtecomfort-waarde insite len 
Parameters wijzigen (+ / -) 
4 Informatie tonen 
5 Verwarmingsmodus kiezen 
6 Instelling overnemen 
7 Aanwezigheidstoets 

Bediening draadloos kamertoestel 
QAA 78 

Regelnr.  Bedieningsregel  

130 Ruimte unit 1 

 

ontbreekt 
gebruiksgereed 
geen ontvangst 
batt. vervangen  

131 Ruimte unit  2               Zoals in instelregel 130  

132 Buitentemp opn           Zoals in instelregel 130  

134 Bedienapparat            Zoals in instelregel 130  

138 Alle apparaten verwijderen 

Lijst met draadloze apparaten 
 
Alle apparaten verwijderen 
De radioverbinding naar alle apparaten 
wordt opgeheven. Als er weer 
radiocommunicatie nodig is, dan moet 
er een nieuwe verbinding tot stand 
worden gebracht. 

Regelnr.  Bedieningsregel  

HK1 HK2 HKP   

750 1050 1350 Kamerinvloed  

20 % 20 % 20 % Fabrieksinstelling  

Kamerinvloed instellen 
Op het kamertoestel met de OK-toets tot de 
programmering overgaan. De infotoets 
minstens 3 seconden indrukken en met de 
draaiknop het bedieningsniveau 
„Installateur“ selecteren. Daarna op de OK-
toets drukken en overgaan tot het menu 
van het desbetreffende verwarmingscircuit. 
 
Soorten sturingen 
Zodra er een kamertoestel gebruikt 
wordt, kan er gekozen worden uit 3 
verschillende soorten sturingen. 

Instelling  Type sturing  

- - - % Puur weersafhankelijke 
sturing* 

1…99 % Weersafhankelijke sturing 
met ruimte invloed * 

100 % Pure kamer-sturing  

*Er moet een buitenvoeler 
 zijn aangesloten. 

Weersafhankelijke sturing met 
ruimte invloed 
De afwijking van de kamertemperatuur ten 
opzichte van de ingestelde waarde wordt 
geregistreerd en hiermee wordt rekening 
gehouden bij de temperatuurregeling. Zo 
kan rekening worden gehouden met 
externe warmte die zich vormt en wordt er 
een meer constante kamertemperatuur 
mogelijk, die ook invloed heeft op de andere 
ruimtes. De invloed van de afwijking wordt 
procentueel ingesteld. Hoe beter de 
referentieruimte is (zuivere 
kamertemperatuur, correcte ontageplaats) 
des te hoger kan de waarde worden 
ingesteld. 
 
voorbeeld 

Ca. 60 % Goede referentieruimte  
Ca. 20 % Ongunstige referentieruimte  

Voor het activeren van de functie moet: 

De afstandsbediening aangesloten 

zijn; 

de instelling „kamerinvloed“ tussen 1 

en 99% liggen; 

in de referentieruimte (montageplaats 

kamertoestel) mogen geen geregelde 
radiatorafsluiters aanwezig zijn. 
(Eventueel aanwezige 
radiatorafsluiters moeten helemaal 
open worden gedraaid). 

Pure kamer-sturing 
De aanvoertempertuur wordt geregeld 
afhankelijk van de ingestelde 
kamertemperatuur, de actuele 
kamertemperatuur en hun actuele 
verloop. Een lichte stijging van de 
kamertemperatuur heeft bv. een directe 
verlaging van de aanvoertemperatuur 
tot gevolg. 
 
Voor het activeren van de functie moet 
men op het volgende letten: 

De afstandsbediening moet zijn 

aangesloten. 

De instelling „kamerinvloed“ moet op 

100% zijn ingesteld. 

in de referentieruimte (montageplaats 

kamertoestel) mogen geen geregelde 
radiatorafsluiters aanwezig zijn. 
(Eventueel aanwezige radiatorafsluiters 
moeten helemaal open worden 
gedraaid). 

Puur weersafhankelijke sturing 
De aanvoertemperatuur wordt 
berekend met behulp van de 
verwarmingskromme, afhankelijk van 
de gemengde buitentemperatuur. 
Voor dit type sturing moet de karakteristieke 
kromme van de verwarming op de juiste 
manier zijn ingesteld, want de regelaar 
houdt in deze instelling geen rekening met 
de kamertemperatuur. 

Kamerinvloed 



 
 
Toewijzing van de verwarmingscircuits aan  
de afstandsbediening 
QAA75/QAA78 
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Regelnr.  Bedieningsregel  

40 Inzetbaar als 
   Ruimte unit 1 
   Ruimte unit  2 
   Ruimte unit  P 

Inzetbaar als 
Om ieder afstandsbediening van de 
regelaar eenduidig te kunnen 
toewijzen, heeft ieder toestel een 
eenduidig adres nodig. Dit moet 
worden ingesteld op ieder aangesloten 
kamertoestel QAA75/78 en mag 
telkens slechts eenmaal voorkomen. 
 

Ruimte unit  1 is over het algemeen 

toegewezen aan verwarmingscircuit 1. 
Daarnaast kan in de bedieningsregels 
42,44,46 en 48 de invloed op de andere 
verwarmingscircuits geparametreerd 
worden. 

Parameters voor kamertoestel 1 
 
Toewijzing ruimte unit 1 
De afstandsbediening 1 kan aan 
verwarmingscircuit 1 of ook parallel aan 
meerdere verwarmingscircuits worden 
toegewezen. 
 
Bediening verw groep 2 
Verwarmingscircuit 2 kan met 
betrekking tot de keuze van de 
kamertemperatuur en het programma 
samen met verwarmingscircuit 1 of 
onafhankelijk daarvan op ruimte unit  1 
bestuurd worden. 
 
Bediening HKP 
Verwarmingscircuit P kan met 
betrekking tot de keuze van de 
kamertemperatuur en het programma 
samen met verwarmingscircuit 1 of 
onafhankelijk daarvan op ruimte unit 1 
bestuurd worden. 
 
Werking aanwezigheidstoets  
De werking van de aanwezigheidstoets 
op kamertoestel 1 kan geparametreerd 
worden voor verwarmingscircuit 1, 
verwarmingscircuit 2 of 
gemeenschappelijk voor 
verwarmingscircuit 1 en 
verwarmingscircuit 2. 

Algemeen 
Op een verwarmingsregelaar Logon B 
kunnen max. drie afstandsbediening 
QAA75 of QAA78 worden aangesloten. 
Deze kunnen geparametreerd worden 
voor de besturing van één of meer 
gezamenlijke of onafhankelijke 
verwarmingscircuits.  

 

Ruimte unit  2 is over het algemeen 

toegewezen aan verwarmingscircuit 
2. De bedieningsregels 42, 44, 46 en 
48 hebben geen functie voor 
kamertoestel 2. 

 

Ruimte unit  P is over het algemeen 

toegewezen aan verwarmingscircuit 
P. De bedieningsregels 42, 44, 46 en 
48 hebben geen functie voor kamer-
toestel P. 

Regelnr.  Bedieningsregel  

42 Toewijzing ruimte unit 1 
   Verwarming groep  1 
   Verwarming groep 1 en 2 
   Verwarming groep 1 en P 
   Alle Verwarming groeps  

44 Bediening verw groep 2 
   Samen met verw groep 1 
   Onafhankelijk  

46 Bediening verw groep P 
   Samen met verw groep 1 
   Onafhankelijk  

48 Werking aanwezigheidstoets 
   Geen 
   Verwarming groep  1 
   Gezamenlijk 



 
 
 
Configuratievoorbeelden 
Foutmeldingen 
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Regelnr.  Tekst  Instelling  
40 Gebruik als  Ruimte unit 1 

42 Toewijzing ruimte unit 1 alle verwarmingscircuits  
44 Bediening verw groep 2 Samen met verw groep 1 

46 Bediening verw groep P  Samen met verw groep 1 

Foutmeldingen 
 
Onderstaande foutmeldingen kunnen 
optreden bij de aansluiting en 
parametrering van QAA75/78-
kamertoestellen en de draadlozen 
buitensensor: 
  
83:BSB kortsluiting (alleen QAA75) 
Oorzaak: Er is kortsluiting op de BSB-
bus. 
Oplossing: Bekabeling naar de QAA75 
op kortsluiting controleren en evt. 
opheffen. Om de fout te resetten, moet 
de verwarmingsregelaar opnieuw 
gestart worden. 

Een QAA75 of QAA78 voor één, twee 
of drie verwarmingscircuits samen  
Met een kamertoestel QAA kan de 
instelling van de kamertemperatuur en 
de programmakeuze voor alle 
verwarmingscircuits tegelijk worden 
uitgevoerd. 

Regelnr.  Tekst  Instelling  
40 Inzetbaar als Ruimte unit 1  
42 Toewijzing ruimte unit 1  alle verwarmingscircuits  
44 Bediening verw groep 2  Onafhankelijk  
46 Bediening verw groep P  Onafhankelijk  

Een QAA75/78 voor twee 
verwarmingscircuits onafhankelijk 
Met een kamertoestel QAA kan de 
instelling van de kamertemperatuur en 
de programmakeuze voor twee 
verwarmingscircuits onafhankelijk van 
elkaar worden uitgevoerd. 

Op QAA75/78 nr.1 

Op QAA75/78 nr.1  

Regelnr.  Tekst  Instelling  
40 Inzetbaar als Ruimte unit  1  
42 Toewijzing ruimte unit 1 VG1 en VGP  
44 Bediening verw groep 2  Onafhankelijk  
46 Bediening verw groep P  Samen met verw groep 1 

Twee QAA75/78's voor twee of drie 
verwarmingscircuits 
Met twee kamertoestellen QAA kan de 
instelling van de kamertemperatuur en 
de programmakeuze voor twee 
verwarmingscircuits onafhankelijk van 
elkaar op het desbetreffende 
kamertoestel worden uitgevoerd. Regelnr.  Tekst  Instelling  

40 Gebruik als  Ruimte unit  2  

Op QAA75/78 nr.1 (verwarmingscircuit 1 en verwarmingscircuit P samen) 

Op QAA75/78 nr.2 (alleen voor verwarmingscircuit 2) 

84:BSB collisie adressen 
Oorzaak: Op de BSB-databus zijn twee 
apparaten met hetzelfde adres 
aangesloten.  
Oplossing: Adres van de aangesloten 
kamertoestellen in bedieningsregel 40 
aflezen en ervoor zorgen dat er geen 
twee identieke adressen aanwezig zijn. 
Om de fout te resetten, moet de 
verwarmingsregelaar opnieuw gestart 
worden.  

85: BSB-radio  
Communicatiefout 
Oorzaak: De radiocommunicatie met 
de QAA78/ draadloze buitensensor is 
gestoord. 
Oplossing: Eventueel een andere 
montageplaats voor de QAA78 of de 
draadloze buitensensor kiezen.  

Regelnr.  Tekst  Instelling  

40 Inzetbaar als Ruimte unit  1  
42 Toewijzing ruimte unit 1 VG1 en VGP  
44 Bediening verw groep 2  Onafhankelijk  
46 Bediening verw groep P  Onafhankelijk  

Drie QAA75/78's voor drie 
verwarmingscircuits 
Met drie kamertoestellen QAA kan de 
instelling van de kamertemperatuur en 
de programmakeuze voor drie 
verwarmingscircuits onafhankelijk van 
elkaar op het desbetreffende 
kamertoestel worden uitgevoerd. 
 

Regelnr.  Tekst  Instelling  
40 Inzetbaar als Ruimte unit  2  

Op QAA75/78 nr.1 (voor verwarmingscircuit 1 en verwarmingscircuit P samen) 

Op QAA78/78 nr.2 (alleen voor verwarmingscircuit 2) 

Regelnr.  Tekst  Instelling  
40 Inzetbaar als Ruimte unit  3  

Op QAA78/78 nr.3 (alleen voor verwarmingscircuit P) 
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Kamertemperatuurmeting  

Meetbereik  0...50 °C  

volgens EN12098: 
bereik 15...25°C 
bereik 0..15°C resp. 25...50°C resolutie 

  
binnen tolerantie van 0,8 K  
binnen tolerantie van 1,0 K1/10 K 

Klimatische omstandigheden 

Opslag volgens IEC721-3-1 klasse 1K3 Temp. -20..65°C 

Transport volgens IEC721-3-2 klasse 2K3 Temp. -25..70°C 

Bedrijf volgens IEC721-3-3 klasse 3K5 Temp. 0..50°C (zonder bedauwing) 

Beschermingsklasse 

Beschermingswijze behuizing volgens EN 
60529 

IP20 voor QAA7.. 

Gewicht 

Gewicht zonder verpakking QAA75. 170 g 
QAA78. 312 g 

Voeding 

Batterijen 3 st. 

Batterijtype 1,5 V alkali maat AA (LR6) 

Levensduur batterij > 2 jaar 

Voeding 

Batterijen 2 st. 

Batterijtype 1,5 V alkali maat AAA (LR03) 

Levensduur batterij > 2 jaar 

Isolatiesoort, beschermingsklasse, normen en veiligheid 

Beschermingsklasse III volgens EN 60730 bij inbouw 
volgens voorschrift 

Elektromagn. storingsbestendigheid EN 50082-1 / EN 50082-2 / EN 
60730-1 / EN 50090-2-2 

Elektromagn. emissies EN 50081-1 / EN 50081-2 / EN 
50090-2-2 

Draadloos EN 300 220-1 (25-1000MHz) 

Klimatische omstandigheden 

Opslag volgens IEC721-3-1 klasse 1K3 Temp. -20..65°C 

Transport volgens IEC721-3-2 klasse 2K3 Temp. -25..70°C 

Bedrijf volgens IEC721-3-3 klasse 3K5 Temp. 0..50°C (zonder bedauwing) 

Buitentemperatuurmeting 

Meetbereik -50..50°C 

Buitensensor QAC34/101 

Gewicht 

Gewicht zonder verpakking 160 g 

Bedieningseenheid/kamertoestel 
QAA75/78 

Draadloos kamertoestel QAA 78 

Draadloze buitensensor 
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