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Inhoudsopgave
Aanwijzingen voor de veiligheid
Productbeschrijving, Technische gegevens
Toebehoren, Leveringsomvang
Aanwijzingen voor de veiligheid
Uitsluitend een bevoegde electronische
vakkundige mag de electrische
aansluitingen aanleggen.
Bij installatie- en reparatie aan
electrische onderdelen moet men altijd
controleren dat deze van het net
gescheiden zijn. Werk niet op
spanningsvoerende onderdelen.
Installeer de regelaar in een droge
ruimte op een plaats, waar de
temperatuur niet boven 50°C kan
komen.
In de aangesloten warmteopslagvaten
kunnen temperaturen tot 90°C ontstaan.
Daarom moet bij opslag van tapwater
een bescherming tegen te heet water
gegarandeerd worden (verordening
verwarmingsinstallaties § 8 Alinea 2).
De meegeleverde wandmontagedoos
mag uitsluitend met vaste bedrading
worden gebruikt.
Montage
De montage en de eerste inbedrijfname
mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door een erkende deskundige. Deze
neemt de verantwoordelijkheid voor de
vakkundige installatie en
ingebruikname.
Na de eerste inbedrijfname moet de
gebruiker uitleg over de regelaar krijgen
die voor hem/haar relevant zijn.
Deze aanwijzingen moeten door de
erkende deskundige worden gegeven.
Verklaringen van onze
garantievoorwaarden
Voor schade, die voortvloeit uit de
volgende oorzaken, kunnen we geen
garantie bieden:
• oneigenlijk of onkundig gebruik
• verkeerde montage of in bedrijf
brengen door de koper of anderen,
inbegrepen het gebruik van
onderdelen van vreemde afkomst
Voorwaarden voor de garantie zijn:

• De bediening volgens de regels

Productbeschrijving
Zonneregelaar in wandmontagedoos
voor de besturing van thermische
zonne-installaties voor
tapwaterbereiding en ondersteuning
centrale verwarming.

• Groot en overzichtelijke LC-display

met alle belangrijke
systeemtemperaturen bij elkaar
• Regelaar insteekbaar in
wandmontagedoos.
• 7 Schakelklok-kanalen voor
hulpverwarming door
verwarmingsketel of andere
hulpverwarming, en voor speciale
functies.
• Regeling op temperatuurverschil
voor zonne-installaties met max. 2
collectorvelden en max. 3
warmteopslagen
• 12 gebruiksklare installatieschema’s voor de aanpassing aan
de zonne-installatie en voor de
eenvoudige ingebruikname daarvan
• Toerentalsturing voor max. 3
circulatiepompen
• Prestatiebepaling van de zonneinstallatie
• Voorrang-schakeling voor
installaties met meerdere opslagen,
met prioriteitskeuze
• Ondersteuning centrale verwarming
door start van retour van het
verwarmingscircuit
• Bypass-schakeling voor grote
collectorenoppervlakken en lange
leidingen
• Externe warmtewisselaar voor grote
installaties met meerdere
bufferopslagvaten
• Low-Flow-concept voor optimale
verwarming van lagen
• Vorst- en oververhittingsbeveiliging
voor collectoren en opslagen
• Warm water-omwisseling en
bescherming tegen Legionellabacterieën
• Functie voor thermostaat,
temperatuurvergelijking en
schakelklok
• Aansluiting voor datalogger
• Restwarmtebenutting door opduwen
van warmwater

Technische gegevens
• Voedingsspanning 230 V (AC) 50...60
Hz vermogensopname 3 VA
• Beschermingsklasse 2, in
overeenkomst met EN 60730,
beschermingsklasse IP 40 volgens
DIN 40050
• Electrische aansluiting met een Rast
5 steker in wandmontagedoos
(regelaar insteekbaar)
• 10 sensoringangen voor NTCtemperatuursensoren
(meetbereik –20..+149°C) en
zonnesensor
• 1 Meetingang voor
volumestroommeter
• 6 Relaisuitgangen, daarvan 3
standaard (2 A) en 3
halfgeleiderrelais (1 A) voor
toerentalsturing
• 1 Relaisuitgang (laagspanning) voor
activering naverwarming
• Extra module voor eBus-aansluiting
of 2 extra relaisuitgangen
Leveringsomvang
• Wandmontagedoos
• Regelaar LOGON SOL plus
• Collectorsensor (NTC rode kabel)
voor temperaturen tot 250°C
Temperatuur-meetbereik
-20°C tot 150°C
Aanspreek temperatuurbereik
-20°C tot 250°C
• Twee sensoren (NTC witte kabel)
voor montage als sensor van
reservoir en retourleiding
Temperatuur-meetbereik
-20°C tot 150°C
Aanspreek temperatuurbereik
-20°C tot 90°C
• Sensorputje 100 mm / ½“
voor montage in de collector
• Variabel meetputje maximale lengte
350 mm / ½“ voor montage op de
retourleidingsensor
• Meetputje 150 mm / ½“
voor montage van de opslagsensor
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Montage wandmontagedoos

Gereedschappen en montage
Men heeft voor de montage de
volgende gereedschappen nodig.
• Boormachine
• Houtboor 6 mm
• Schroevendraaier

Open de wandmontagedoos. Men kan
het onderdeel als sjabloon gebruiken
om de boorgaten af te tekenen. Boor 6
mm gaten op de afgetekende plaatsen.
Met de bijgeleverde pluggen en
schroeven kan men het onderdeel op
zijn plaats monteren. Sluit de
benodigde kabels van de sensoren, het
net en de pomp aan op de klemmen
zoals in de afbeelding hieronder.

Plaatsing sensoren
De collectorsensoren worden in de
toevoerleiding (hete kant) van de
collector gemonteerd.
Op zonneinstallaties kunnen zeer
hoge temperaturen ontstaan

Der Rücklauffühler kann im unteren
Bereich des Speichers oder im Rücklauf der Solaranlage montiert werden.
Für den oberen Speicherfühler stehen
Tauchhülsen im mittleren Bereich des
Speichers zur Verfügung.
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Steek de regelaar op de daarvoor
bestemde steekranden. Daarna kan het
deksel op het onderdeel van de
wandmontagedoos worden
gemonteerd. Men moet ervoor zorgen
dat de electrische aansluitingen en de
trekontlasting op een nette manier
worden uitgevoerd.

Anschlussplan
LOGON SOL plus
Relaisbelegung

K1

Zonnecircuitpomp 1

K2

Zonnecircuitpomp 2 (in overeenstemming met de toepassing)

K3

Zonnecircuitpomp 3 (in overeenstemming met de toepassing)

K4
K5

Relaisaansluiting in overeenstemming met de toepassing

K6
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Aansluitschema
LOGON SOL plus
Sensoraansluiting

VM

Volumestroomsensor

S9

AW

In overeenstemming met de toepassing

ES

Instralingssensor

S1

TC1

Collectortemperatuur op collectorveld 1

S10

S2

TC2

Collectortemperatuur op collectorveld 2

GND

S3

TSP1 Bovenste reservoirtemperatuur van opslag 1

S4

TSR1 Onderste reservoirtemperatuur van opslag 1

S5

TSP2 Bovenste reservoirtemperatuur van opslag 2

S6

TSR2 Onderste reservoirtemperatuur van opslag 2

S7

TSP3 Bovenste reservoirtemperatuur van opslag 3

S8

TSR3 Onderste reservoirtemperatuur van opslag 3
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Gemeenschappelijke klem

Naverwarming van het tapwater met het
verwarmingsketel

Om de naverwarming van het tapwater
door de verwarmingsketel met de
LOGON SOL plus te regelen, moet er
een verbinding tussen de ketelregelaar
en de LOGON SOL plus (klemmen
(aan de kant van de sensor) 14 en 15)
gerealiseerd worden (zie
aansluitingsschema). Om flexibel op de
mogelijk aanwezige ketelregelaars in te
kunnen spelen, worden in de LOGON
SOL plus de volgende mogelijkheden
aangeboden. Door insteken van de
jumpers op de achterkant van de
regelaar, kan men kiezen tussen een
potentiaalvrije omschakelaar met
weerstanden, en een omschakelaar
zonder weerstanden.
Voor het naverwarmen van het
tapwater met de LOGON SOL plus, in
verbinding met LOGON regelaars
(SYSTRON, UNON, VARION), moet de
jumper in de positie Y gebracht worden
(zie afbeelding).
Hier vindt een simulatie plaats van
temperaturen door de geschakelde
weerstanden.
Uit = 1320 Ohm = 70°C
Aan = 8200 Ohm = 25°C

Voor het naverwarmen van het
tapwater met de LOGON SOL plus, in
verbinding met een niet LOGON
regelaar (THISION, TRIGON,
STRATON of een onbekende ketel),
moet de jumper in de positie X
gebracht worden. Hier is een
omschakelaar zonder weerstanden
beschikbaar.

Bij levering zit de jumper altijd in positie
X.
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Installatie-afhankelijke sensor-aansluiting
Relaisaansluiting

Na de installatie van de regelaar wordt
op basis van de installatieconfiguratie
(aantal collectoren/opslagen) een
installatie-schema uitgekozen.
Uit de handleiding en het gekozen
schema volgt de
aansluitingsconfiguratie voor de
benodigde sensoren en relais .

Uit de betreffende tabellen
„Sensoraansluiting“ volgt, welke
sensoringangen extra kunnen worden
aangesloten.
Uit de betreffende tabellen
„Relaisaansluiting“ volgt, welke relais
voor extra functies beschikbaar zijn.

De aansluitingen en instellingen voor de
belangrijkste extra functies zijn in de
handleiding aangegeven. Als er voor de
installatie instellingen nodig zijn, die van de
fabrieksinstelling afwijken, dan moeten de
veranderde waarden in deze handleiding
worden genoteerd. Dat is nuttig voor
eventuele latere bezoeken van het
service-personeel.

Installatie-afhankelijke sensor-aansluiting
Sensor/schema

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

1

TC 1

TSP 1

TSR 1

2

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

3

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

4

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

5

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

6

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

7

TC 1

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

8

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

9

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

10

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

11

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

12

TC 1

TC 2

TSP 1

TSR 1

TSP 2

TSR 2

TSP 3

TSR 3

Voor speciale functies (thermostaat, temperatuurvergelijking, prestatiebepaling, zonnesensor) kunnen de sensoren geprogrammeerd worden zoals men wil.

Relaisaansluiting
Schema
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Relais 1

Relais 2

Relais 3

Relais 4

Relais 5

Relais 6

1

Zonnepomp

2

Zonnepomp
Opslag 1

3

Zonnepomp

Opslag 2 verwarmen

4

Zonnepomp

Opslag 1 verwarmen

5

Zonnepomp
Opslag 1

6

Zonnepomp

Opslag 2/3 verwarmen Opslag 3 verwarmen

7

Zonnepomp

Opslag 1 verwarmen

Opslag 2 verwarmen Opslag 3 verwarmen
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Zonnepomp
Collector 1

Zonnepomp
Opslag 2

9

Zonnepomp
Collector 1

Zonnepomp
Opslag 2

Opslag 1 verwarmen

Opslag 2 verwarmen

10

Zonnepomp
Collector 1

Zonnepomp
Opslag 2

Opslag 1 verwarmen

Opslag 2
verwarmen
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Zonnepomp
Collector 1

Zonnepomp
Opslag 2

Opslag 2 verwarmen
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Zonnepomp
Collector 1

Zonnepomp
Opslag 2

Opslag 2/3
verwarmen

Zonnepomp
Opslag 2

Zonnepomp
Opslag 2

Opslag 2 verwarmen

Zonnepomp
Opslag 3

Opslag 3
verwarmen

Opslag 3
verwarmen

Bediening van de regelaar
In- en uitschakelen van de regelaar

1 2 3 4 5
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9

10

11

1

Pomp-functie indicatie

2

Indicatie van de actie

3

Onderste opslagretourleidingtemperaturen

4

Bovenste opslagtemperaturen

5

Collectortemperaturen TC1 en TC2

7

6

Informatie

8

7

Verandering „meer“

8

Verandering „minder“

9

Aan / Uit schakelaar

10

Schakeltijden

11

Kloktijd

12

Volgende waarde

12

Symbolen in de display
Eerste collectortemperatuur

Opslagtemperatuur onder

Hulpverwarming

Tweede collectortemperatuur

Pomp beschikbaar

Alarm

Opslagtemperatuur boven

Pomp aan

Vorstbeveiliging

Regelaar AAN / regelaar UIT
Bij ingeschakelde regelaar toont de
display de „Normale indicatie“. In een
oogopslag kan men de
collectortemperatuur, de bovenste en
onderste opslagtemperatuur van de
(eerste) opslag aflezen.

Als de regelaar af is geschakeld, dan
leest men „OFF“, de kloktijd en de
weekdag.
Men kan de van de regelaar uitzetten
met de toets [Aan/Uit] voor vijf
seconden.
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Voorrangs-aansluiting van de meetingangen (afhankelijk van het installatieschema):
S1
TC1 Collectortemperatuur of collectortemperatuursensor van het collectorveld 1.
S2
TC2 Collectortemperatuur of collectortemperatuursensor van het collectorveld 2.
S3
TSP1 Bovenste opslagtemperatuur of bovenste opslagtemperatuursensor van opslag 1.
S4
TSR1 Onderste opslagtemperatuur of onderste opslagtemperatuursensor van opslag 1.
S5
TSP2 Bovenste opslagtemperatuur of bovenste opslagtemperatuursensor van opslag 2.
S6
TSR2 Onderste opslagtemperatuur of onderste opslagtemperatuursensor van opslag 2.
S7
TSP3 Bovenste opslagtemperatuur of bovenste opslagtemperatuursensor van opslag 3.
S8
TSR3 Onderste opslagtemperatuur of onderste opslagtemperatuursensor van opslag 3.
S9
In overeenstemming met de toepassing.
S10
In overeenstemming met de toepassing.
Collectorsensoren- (sensor):
Temperatuur-meetbereik: -20° .. 150°C, aanspreek temperatuurbereik: -20° .. 250°C.
Opslag/retoursensor- (sensor):
Temperatuur-meetbereik: -20° .. 150°C, aanspreek temperatuurbereik: -20° .. 90°C.
De volgende meetwaarden kunnen afhankelijk van de configuratie of van de geactiveerde functies aan een willekeurige
meetingang worden toegewezen. De meetwaarden kunnen – voor zover geactiveerd – met de Info-toets worden getest.
TRH Verwarmings-retourtemperatuur bij ondersteuning centrale verwarming.
TR
Retourtemperatuur voor de prestatiebepaling.
TX
Vergelijkingswaarde voor de verwarmings-retourtemperatuur bij ingeschakelde functie voor de ondersteuning centrale
verwarming, in verbinding met VISTRON V 750 LC.
TW
Temperatuur aan de warmtewisselaar of aan de bypass.
TWW Temperatuur van de eerste opslag voor de warm water laagvorming.
TH1 Temperatuurwaarde voor de eerste thermostaatfunctie.
TH2 Temperatuurwaarde voor de tweede thermostaatfunctie.
TVA1 Temperatuurwaarde A voor de eerste temperatuurvergelijkingsfunctie.
TVB1 Temperatuurwaarde B voor de eerste temperatuurvergelijkingsfunctie.
TVA2 Temperatuurwaarde A voor de tweede temperatuurvergelijkingsfunctie.
TVB2 Temperatuurwaarde B voor de tweede temperatuurvergelijkingsfunctie.
SE
Zonnesensor voor de meting van de zonne-instraling in W/m2.
VM
Volumestroom- meetwaarde of volumestroomsensor (GND, VM), meetbereik: 50 .. 1500 l/h
Verder worden er in de info-sequentie
de totale opbrengst (ERT), de
dagelijkse opbrengst (ERTd) en het
toerental van de pompen P1.. P3
aangegeven (ED1..ED3).

ERT

Voor de indicatie van de totale of de
dagopbrengst is het het beste om een
volumestroomsensor aan te sluiten, die
door de instelling VSA = 1 of 2 kan
worden aangemeld (E3-4.3). Door het
aanmelden van de
volumestroomsensor wordt de
opbrengstindicatie geactiveerd.

Zonder volumestroomsensor
kunnen alleen de opbrengstwaarden
worden weergegeven, indien de
minimale onderste instelwaarde van
de opwarmpomp op 100% is
ingesteld. In dit geval worden de
opbrengstwaarden met de
vóóringestelde doorstroom bepaald.

Totale opbrengst in kWh. Indicatiebereik 0 .. 199999 kWh.
Men kan de totale opbrengst op nul zetten door tijdens het aangeven van deze waarde de [–] toets voor vijf seconden
in te drukken.

ERTd Dagopbrengst in kWh. Indicatiebereik 0 ... 999 kWh.
Men kan de dagopbrengst op nul zetten door tijdens het aangeven van deze waarde de [–] toets voor vijf seconden in
te drukken.
ED1
ED2
ED3
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Toerental van de pomp P1 in %, bereik 30 .. 100 %.
Toerental van de pomp P2 in %, bereik 30 .. 100 %.
Toerental van de pomp P3 in %, bereik 30 .. 100 %.
De toerentallen (ED1 … ED3) worden slechts aangegeven, indien de betreffende minimale onderste instelwaarde
(USW1.. USW3) < 100 % is ingesteld.

Informatie-niveau

Indien aangesloten, kunnen alle relevante opslagen collectortemperaturen worden afgelezen.

In het Gebruikersniveau kunnen opslagen naar
keuze gedisactiveerd en geactiveerd worden. De
status kan in het Infoniveau worden opgeroepen .
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Informatie-niveau

TRH
Verwarmings-retourtemperatuur bij
ondersteuning centrale verwarming. De
toewijzing op de sensoringang S9
(vast) vindt plaats met de instelwaarde
STX.(STX instelbaar in het niveau E3 1 / 10)

TR
Retourtemperatuur voor de
prestatiebepaling. De toewijzing op een
sensoringang vindt plaats met de
instelwaarde STR. (Niveau E3 – 4 / 1)

TX
Vergelijkingswaarde voor de
verwarmings-retourtemperatuur bij
ingeschakelde functie voor de
ondersteuning centrale verwarming
(bijv., in verbinding met VISTRON
V750LC). De toewijzing op een
sensoringang vindt plaats met de
instelwaarde STX (instelwaarden punt
10, E3–1/10).

TW
Temperatuur aan de warmtewisselaar
of aan de bypass. De toewijzing op een
sensoringang vindt automatisch plaats
met de keuze van het schema (KON,
niveau E 3 -1 / 1).
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Informatie-niveau

TWW
Temperatuur van de eerste opslag
voor de warm water laagvorming.
De toewijzing op de sensoringang S7
vindt automatisch plaats met de
keuze van het schema
(KON, E3 -1 / 1).

TSPO
Temperatuurwaarde in het bovenste
bereik van de opslag, waarbij de
warm water laagvorming werd
geactiveerd.

TH1
Temperatuurwaarde voor de eerste
thermostaatfunctie. De toewijzing op
een sensoringang vindt hier plaats
met de instelwaarde STH1
(instelwaarden punt 56, E3 – 7 / 1).

TH2
Temperatuurwaarde voor de tweede
thermostaatfunctie. De toewijzing op
een sensoringang vindt hier plaats
met de instelwaarde STH2
(instelwaarden punt 60, E3 – 7 / 5).
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Informatie-niveau

TVA1
Temperatuurwaarde A voor de eerste
temperatuurvergelijkingsfunctie. De
toewijzing op een sensoringang vindt
hier plaats met de instelwaarde VSA1
(instelwaarden punt 64, E3 – 8 / 1).

TVB1
Temperatuurwaarde B voor de eerste
temperatuurvergelijkingsfunctie.
De toewijzing op een sensoringang
vindt hier plaats met de instelwaarde
VSB1
(instelwaarden punt 65, E3 – 8 / 2).

TVA2
Temperatuurwaarde A voor de tweede
temperatuurvergelijkingsfunctie. De
toewijzing op een sensoringang vindt
hier plaats met de instelwaarde VSA2
(instelwaarden punt 69, E3 – 8 / 6).

TVB2
Temperatuurwaarde B voor de tweede
temperatuurvergelijkingsfunctie. De
toewijzing op een sensoringang vindt
plaats met de instelwaarde VSB2
(instelwaarden punt 70, E3 – 8 / 7).
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Informatie-niveau

SE
Zonnesensor voor de meting van de
zonne-instraling in W/m2.
De nieuwe gewijzigde zonnesensor
SE kan naar keuze op de
temperatuur-meetingangen S1 tot
S10 worden geschakeld.
De toekenning vindt plaats met de
instelwaarde SSE
(instelwaarden punt 17, E3 – 1 / 17).

VM
Volumestroom- meetwaarde of
volumestroomsensor (klemmen GND,
VM),
meetbereik: 50 .. 1500 l/h
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Informatie-niveau

Verder worden in de info-sequentie
de totale opbrengst (ERT), de
dagelijkse opbrengst (ERTd) en het
toerental van de pompen P1.. P3
aangegeven (ED1 .. ED3).
Voor de indicatie van de totale of de
dagopbrengst is het het beste om een
volumestroomsensor aan te sluiten,
die door de instelling VSA = 1 of 2
kan worden aangemeld (E3 - 4 / 3).
Door het aanmelden van de
volumestroomsensor wordt de
opbrengstindicatie geactiveerd.
Zonder volumestroomsensor
kunnen alleen de
opbrengstwaarden worden
weergegeven, indien de minimale
onderste instelwaarde van de
opwarmpomp op 100% is
ingesteld. In dit geval worden de
opbrengstwaarden met de
vóóringestelde doorstroom bepaald.
ERTA Totale opbrengst in kWh.
Hier wordt de cumulatieve
jaaropbrengst aangegeven.
Indicatiebereik 0 .. 199999 kWh.
Men kan de totale opbrengst op nul
zetten door tijdens het aangeven van
deze waarde de [–] toets voor vijf
seconden in te drukken.
ERT0 Opbrengst vorige dag in kWh.
Hier wordt de opbrengst van de
vorige dag aangegeven.
Indicatiebereik 0 ... 999 kWh.
Men kan de opbrengst op nul zetten
door tijdens het aangeven van deze
waarde de [–] toets voor vijf seconden
in te drukken.
ERTd Dagopbrengst in kWh.
Hier wordt de opbrengst tot het
afgelezen tijdstip aangegeven. De
nulstelling vindt plaats op 24:00 uur.
Indicatiebereik 0 ... 999 kWh.
Men kan de dagelijkse opbrengst op
nul zetten door tijdens het aangeven
van deze waarde de [–] toets voor vijf
seconden in te drukken.
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Informatie-niveau

Het toerental ED1 .. ED3 worden pas
aangegeven als de betreffende
minimale onderste instelwaarde
(USW1 .. USW3) < 100 % is ingesteld
(instelwaarden punt 30, 32, 34,
niveau E3 – 2 / 8, 10, 12).
ED1 Toerental van de pompen P1
in %, bereik 30 .. 100 %.

ED2 Toerental van de pompen P2
in %, bereik 30 .. 100 %.

ED3 Toerental van de pompen P3
in %, bereik 30 .. 100 %.
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Gebruikersniveau

Instelwaarden van het
Gebruikersniveau (AE)
De voor de gebruiker relevante
instellingen kunnen in het
Gebruikersniveau worden uitgevoerd.
Wijzigingen in het Gebruikersniveau
moeten echter pas na het instellen
van het installatieschema (E3 - 1 No
1) worden uitgevoerd, omdat bij het
veranderern van het schema een
reset plaats vindt waarbij alle
waarden weer op de fabrieksinstelling
komen.

Men komt bij de instelwaarden van
het Gebruikersniveau door te drukken
op de (+) of (-) toets. Door nog eens
op de (+) of de (-) toets te drukken
kunnen de waarden worden
veranderd. Men komt bij de volgende
indicatie-waarde met de Enter-toets.

Behalve de bedrijfswaarden kan men
in het Gebruikersniveau ook de
kloktijd en de schakeltijden voor de
geactiveerde Schakelklok-kanalen
instellen. Als er geen functies zijn
geactiveerd met Schakelklok-kanalen,
dan kan met met de kloktoets alleen
de kloktijd aflezen en instellen.

De instelwaarden zijn voor een
gedeelte in het Gebruikersniveau en
voor een gedeelte in het
Vakkundigenniveau (niveau „E3“)
toegankelijk.

MAX1
Maximale
opslagverwarmingstemperatuur van de
opslag 1 (Bovenste opwarmgrens) met
betrekking tot de meetwaarde TSP1,
als de temperatuursensor TSP1 is
aangesloten, of met betrekking tot de
meetwaarde TSR1, als de
temperatuursensor TSP1 niet is
aangesloten.
MAX1
instelbaar van 10 .. 90°C;
Voorinstelling: MAX1 = 70°C.

MAX2
Maximale opslagverwarmingstemperatuur
van de opslag 2 (bovenste
opwarmgrens) met betrekking tot de
meetwaarde TSP2, als de
temperatuursensor TSP2 is aangesloten,
of met betrekking tot de meetwaarde
TSR2, als de temperatuursensor
TSP2 niet is aangesloten. De waarde
MAX2 wordt pas aangegeven als
opslag 2 in de configuratie is inbegrepen.
MAX2
instelbaar van 10 .. 90°C;
Voorinstelling: MAX2 = 70°C.

MAX3
Maximale opslagverwarmingstemperatuur
van opslag 3 (bovenste opwarmgrens)
met betrekking tot de meetwaarde
TSP3, als de temperatuursensor TSP3
is aangesloten, of met betrekking tot
meetwaarde TSR3, als de
temperatuursensor TSP3 niet is
aangesloten. De waarde MAX3 wordt
pas aangegeven als opslag 3 in de
configuratie is inbegrepen.
MAX3
instelbaar van 10 .. 90°C;
Voorinstelling: MAX2 = 70°C.
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Gebruikersniveau

NTH
Minimale opslagnaverwarmingstemperatuur:
De minimale
opslagnaverwarmingstemperatuur heeft
betrekking op de door de instelling SNH
= n (n = 1 .. 3, niveau E3 – 1 / 7)
gekozen opslag.
Vrijgavetemperatuur voor de bivalente
hulpverwarming met betrekking tot de
meetwaarde TSPn (of TSRn, als TSPn
niet is aangesloten).
Komt men binnen de vrijgavetijden
onder de minimale
opslagnaverwarmingstemperatuur, dan
verkrijgt men een hulpverwarming

tot TSPn (of TSRn) >= NTH + NHD
is, of door de vrijgavetijden wordt
afgebroken.
NTH instelbaar van 10 .. 90°C;
Voorinstelling: NTH = 40°C
De hulpverwarmingsfunctie is
toegekend aan het Schakelklokkanaal CH1. Op CH1 worden de
vrijgavetijden voor de hulpverwarming
geprogrammeerd. Is er geen
schakeltijd gegeven, dan krijgt men
altijd hulpverwarming.
(NHD instelbaar in niveau E3 – 2 / 7)

SPA1
YES/NO – instelling:
Activering of tijdelijke disactivering van
de opslag 1.

SPA1 = YES: Opslag 1 geactiveerd.
SPA1 = NO: Opslag 1
gedisactiveerd.
Voorinstelling: SPA1 = YES

No 3
De disactivering verkrijgt men doordat
de maximale
opslagverwarmingstemperatuur intern
op 10°C vastgesteld wordt. Deze
waarde wordt niet beinvloed door de
collectorveiligheidsfunctie.

De instelling SPA1 wordt bij de
configuraties 1 en 8 onderdrukt.

SPA2
YES/NO – Instelling:
Activering of tijdelijke disactivering van
de opslag 2.

SPA2 = YES: Opslag 2 geactiveerd.
SPA2 = NO: Opslag 2 gedisactiveerd.
Voorinstelling: SPA2 = YES

No 4
De disactivering verkrijgt men doordat
de maximale
opslagverwarmingstemperatuur intern
op 10°C vastgesteld wordt. Deze
waarde wordt niet beinvloed door de
collectorveiligheidsfunctie.

De instelling SPA2 wordt bij de
configuraties 1 en 8 onderdrukt.

SPA3
YES/NO – Instelling:
Activering of tijdelijke disactivering van
de opslag 3.

SPA3 = YES: Opslag 3 geactiveerd.
SPA3 = NO: Opslag 3
gedisactiveerd.
Voorinstelling: SPA3 = YES

No 5
De disactivering verkrijgt men doordat
de maximale
opslagverwarmingstemperatuur intern
op 10°C vastgesteld wordt. Deze
waarde wordt niet beinvloed door de
collectorveiligheidsfunctie.

De instelling SPA3 wordt bij de
configuraties 1,2,3,4,8,9 en 11
onderdrukt.
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Gebruikersniveau
Aangeven en instellen van dag en uurtijd
Aangeven en instellen van de datum

Druk achtereenvolgens op de volgende toetsen om op
de regelaar de kloktijd in te stellen:
Uur -> Enter -> met plus of min verandert men de uren>
Enter -> met plus of min verandert men de minuten ->
Enter -> met plus of min verandert men de dagen ->
door te drukken op de urentoets bevestigt men de
wijzigingen.
Indien men op de Aan/Uit-toets drukt, komt men weer
in de normale weergave terecht, zonder dat de
wijzigingen worden opgeslagen.

Druk achtereenvolgens op de volgende toetsen om op de regelaar de datum in te stellen:
Uur -> vraagteken -> met plus of min verandert men het jaar ->
Enter -> met plus of min verandert men de dag ->
Enter -> met plus of min verandert men de maand ->
Door te drukken op de urentoets bevestigt men de wijzigingen.
Indien men op de Aan/Uit-toets drukt, komt men weer in de normale weergave terecht, zonder dat de
wijzigingen worden opgeslagen.
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Gebruikersniveau

Schakeltijden
In totaal heeft de regelaar 45
schakelpunten, die willekeurig op
maximaal 7 kanalen kunnen worden
gezet, of aan bepaalde functies zijn
toegekend.

Om uw schakeltijden in de
betreffende Schakelklok-kanalen te
zetten, drukt men achtereenvolgens
op de volgende toetsen.

Kanaal CH1

(NHZ)

Opwarmtijden

Kanaal CH2

(ANTI)

Anti-legionella-activering

Kanaal CH3

(WWU)

Warm water laagvorming

Kanaal CH4

(TH1)

eerste thermostaatfunctie

Kanaal CH5

(TH2)

tweede thermostaatfunctie

Kanaal CH6

(VER1)

eerste temperatuurvergelijkingsfunctie

Kanaal CH7

(VER2)
(CW)

tweede temperatuurvergelijkingsfunctie
of collector-bewakingsfunctie,
wanneer CW = 1 (E3-3.6)

het eerste actieve Schakelklok-kanaal wordt aangegeven
men komt in de eerste schakeltijd, waar men met behulp van de plusof mintoets een inschakelpunt (I) kan geven
instellen van het uur
instellen van de minuten
Instellen van de dag
(elke dag afzonderlijk of in een blok van maandag tot zondag)
met plus een uitschakelpunt geven (0)
zoals boven beschreven moet men uren, minuten en dagen instellen
Wil men geen verdere schakeltijden
geven, dan drukt men op het
vraagteken, tot in de display het
kanaalnummer (bijv. CH 1) en END
verschijnt.

Daarna volgen de andere
geprogrammeerde Schakelklokkanalen. Om een Schakelklok-kanaal
over te slaan (omdat men geen
veranderingen wil aanbrengen) moet
men op het vraagteken drukken en
daarna tweemaal op de Enter-toets.
Het volgende gegeven Schakelklokkanaal verschijnt in de display en
men kan de schakeltijden invoeren
zoals boven beschreven.
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Opmerkingen

Opmerkingen

Service:

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

