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1  VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN  

 
De eisen betreffende veiligheid 
worden in de afzonderlijke 
hoofdstukken van deze 
gebruiksaanwijzing aangegeven. 
Daarnaast gelden er ook de 
onderstaande veiligheidseisen.  

 

 De regelaar mag alleen door een 
vakbekwame installateur en 
volgens de geldende normen en 
voorschriften gemonteerd te 
worden.  

 Onderbreek alvorens met 
montage, reparatie of onderhoud 
te beginnen en tijdens het 
uitvoeren van alle 
aansluitingswerkzaamheden de 
verbinding met de 
netwerkspanning en verzeker u 
ervan dat de klemmen en 
elektrische draden niet onder 
spanning staan.  

 Na het uitschakelen van de 
regelaar met behulp van het 
toetsenbord kan op de klemmen 
van de regelaar gevaarlijke 
spanning ontstaan.  

 De regelaar mag niet strijdig met 
de bestemming gebruikt worden.  

 Gebruik aanvullend een 
beveiligingsautomaat om de 
installaties van de centrale 
verwarming en 
warmwatervoorziening tegen 
storingen van de regelaar of 
fouten in de software te 
beschermen. In het bijzonder 
geldt dat voor de automatiek die 
de temperatuur van warm 
gebruikswater vermindert om de 
gebruikers tegen brandwonden te 
beschermen.  

 De regelaar mag niet als enige 
antivriesbeveiliging van de 
installatie van centrale 
verwarming toegepast worden.  

 Kies de waarde van de ingestelde 
parameters zodanig ze bij het 
gebouw en hydraulische installatie 
aansluiten.  

 De regelaar is geen vonkvrij 
toestel, dwz. bij een storing kan 
het tot vonkvorming of verhoogde 
temperatuur komen, die in de 
aanwezigheid van vloeistoffen of 
brandbare gassen ontploffing of 
brand kunnen veroorzaken.  

 Modificaties van de 
geprogrammeerde parameters 
mogen alleen door personen die 
van deze gebruiksaanwijzing 
kennis hebben genomen worden 
ingevoerd.  

 Alleen in verwarmingscircuits en 
volgens de geldende voorschriften 
geïnstalleerd toepassen.  

 De elektrische installatie waarin de 
regelaar werkt dient drie draaden 
te hebben en beveiligd met 
smeltzekerheid die aan de 
gebruikte belastingen past te zijn.  

 Het is verboden om de regelaar 
met beschadigde omhuizing te 
gebruiken.  

 Het is strikt verboden om 
modificaties van de constructie 
van de regelaar in te voeren.   

 De regelaar bestaat uit twee 
onderdelen: besturingspaneel en 
uitvoeringsmodule. Bij uitwisseling 
van één van de onderdelen 
verzeker u zich dat ze met elkaar 
overeenstemmen.  

 De regelaar is voorzien van 
Legionella beveiliging functie. De 
regelaar warmt de warm 
gebruikswater bak tot de 
temperatuur die brandwonden van 
de gebruiker kan veroorzaken. 
Vraag aan de installateur of deze 
functie actief is en of de 
aanvullende automatiek voor 
bescherming tegen brandwonden 
geinstalleerd is.  

 Het is verboden om kinderen in de 
buurt van de regelaar toe te laten.  
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2 Bestemming van de regelaar 

De regelaar is bestemd voor de bediening 
van: 

- installatie van centrale verwarming,  
- warm gebruikswater bak,  
- circulatie van warm gebruikswater,  
- solaire omloop. 

De regelaar maag niet aan een automatische 
ketel met aan- en uitschakelaar aangesloten 
worden (soort ON/OFF). De regelaar kan met 
de pomp en het ventiel van aanvullende 
warmtebron besturen, bv. in de vorm van 
een schoorsteen met watermantel.  

Gebruik van de regelaar voor andere 
doeleinden dan de bovengenoemde is strijdig 
met de bestemming. Producent van de 
regelaar is niet aansprakelijk voor het verlies 
die ervan voortvloeit. 

3 Informatie over documentatie  

Deze gebruiksaanwijzing betreft alleen de 
regelaars met software en uitrustingsversies 
die op de titelpagina staan. De versie van het 
programma kan in menu → informaties 
gecheckt worden.  

De producent en leverancier van de regelaar 
zijn niet aansprakelijk voor de schade die uit 
het niet navolgen van de gebruiksaanwijzing 
voortvloeien. 

4 Bewaren van documenten  

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en alle 
andere documenten zorgvuldig zodat ze in 
elk moment geraadpleegd kunnen worden. 
Bij verhuizing of verkoop geef alle 
documenten aan de nieuwe gebruiker of 
eigenaar door. 

5 Toegepaste symbolen  

In deze gebruiksaanwijzing worden de 
navolgende symbolen toegepast: 

 - nodige informatie en aanwijzingen, 

 - belangrijke informatie waarvan de 
vernietiging van de boedel of 
gezondheid van de mensen en dieren 
afhankelijk kan zijn. 

Let op: deze symbolen worden geplaatst 
naast belangrijke informatie om de 
kennisname met de inhoud makkelijker te 
maken. Het neemt niet weg dat de gebruiker 
en installateur ook andere aanwijzingen in 
acht moeten nemen! 

6 Richtlijn 2002/96/EG 

Wet inzake elektronische en 
elektronische apparatuur 

  

 

 Verpakkingen en product na het 
afdanken op de juiste manier 
utiliseren.  

 Niet samen met huishoudelijk afval 
afvoeren.  

 Product niet verbranden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  



 
 

MANUAL 

ecoMAX 850I3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOOR DE 
GEBRUIKER  
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7 Beschrijving van de regelaar 

7.1 Opbouw van de regelaar  

 
Afb.   1  Opbouw van de regelaar 

De regelaar bestaat uit 
aanraaksbestuuringspaneel (1) en 
besturingsmodule (3). Beide onderdelen 
worden met een viersignaal draad (2) 
verbonden. Om het systeem laten werken is 
een sensor van de buitentemperatuur nodig 
(4) die met de module (3) met een 
tweeaderige draad (5) verbonden is. De 
besturingspaneel (1) kan in een woonkamer 
of in de gang geplaatst zijn. De module (3) 
dient in het ketelhuis geplaatst zijn, dichtbij 
aan de elektrische toestellen van de 
installatie van centrale verwarming. De draad 
(2) dient aan de eisen aangegeven in de 
gebruiksaanwijzing voldoen. Het 
besturingspaneel is voorzien van de sensor 
van de kamertemperatuur waardoor het 
eveneens een kamerthermostaat is.  

Het is mogelijk om enkele besturingspanelen 
aan te sluiten zodanig elke de 
kamertemperatuur van verschillende 
omlopen gaat meten. 

 

Draad (2) dient aan de specjale 
eisen aangegeven in pt. 10.9 
pag. 25 voldoen.  

7.2 Werking van de regelaar  

Warmtebron  
De regelaar bestuurt de werking van de 
warmtebron dwz. de gas-, olie- of pelletketel 
door deze in- of uit te schakelen afhankelijk 
van de behoefte aan warmte in de installatie 
van centrale verwarming.  

Warm gebruikswater  
De regelaar bestuurt de werking van de 
warm gebruikswater pomp die de bak van 
warm water tot de door de gebruiker 
ingestelde temperatuur laadt. De 
voorbereiding van warm water kan in 
bepaalde tijdsperiodes gedeeld worden. De 
regelaar bestuurt ook de circulatiepomp van 
warm water. Op die manier een snel 
transport van warm water naar verre bad of 
keuken mogelijk is.  

Verwarmingscircuits  
De regelaar bestuurt de werking van een 
directe verwarmingscircuit (radiatoren) en 
van twee regelbare verwarmingscircuits 
(radiatoren en vloer). De watertemperatuur 
in de verwarmingscircuits wordt op basis van 
het weer aangegeven, dwz. op basis van een 
signaal van de sensor van de 
buitentemperatuur wordt de 
watertemperatuur in de omloop berekend. 
Op die manier ondanks de wijzigende 
buitentemperatuur blijft de 
kamertemperatuur in de verwarmde ruimtes 
op het ingestelde niveau. 
 

Afhankelijke en onafhankelijke 
verwarmingscircuits  

- Afhankelijke verwarmingscircuits – het 
besturingspaneel van de regelaar kan een 
gezamenlijk kamerthermostaat voor enkele 
verwarmingscircuits zijn. Bv. de 
kamertemperatuur van het paneel in de 
woonkamer heeft invloed zoveel op de 
radiatorenomloop alsook vloeromloop. Beide 
omlopen leveren de warmte en verwarmen 
de gezamenlijk sensor in het paneel. Op die 
manier is het niet nodig om twee 
kamerthermostaten te monteren. 
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- Onafhankelijke verwarmingscircuits – er is 
mogelijk om enkele besturingspanelen aan te 
sluiten waarbij elk de kamertemperatuur 
afzonderlijk gaat meten en de 
verwarmingscircuits beïnvloeden. Op die 
manier kunnen de verwarmingscircuits 
onafhankelijk werken, bv. als de ene deel 
van het gebouw het gehele jaar en de 
tweede alleen tijdelijk gebruikt wordt, bv. 
voor verhuur. 
Zie pt. 10.10 pag. 25 voor gedetailleerde 
beschrijving. 

Solair systeem  
De regelaar bestuurt het basis solaire 
systeem dat de bak met warm gebruikswater 
verwarmt. Voor de bediening van het solaire 
systeem zijn er alleen maar 
temperatuursensoren nodig.  

7.3 Hoofdvenster van het display  

 

Afb.   2  Hoofdvenster van het display   

 
Legende: 

1. „Woonkamer” - naam van het 
besturingspaneel. Het is tegelijkertijd de 
naam van de ruimte waarin het 
besturingspaneel zich bevindt, “Paneel 1” is 
de fabrieksingevoerde naam. U kunt de naam 
wijzigen in menu → basisinstellingen-> 
wijziging van de paneelnaam 

2. Vakantiemodus – symbool van de 
vakantiemodus, het instellen van vakantie 
bevindt zich in menu → basisinstellingen. Het 
symbool wordt automatisch weergegeven. 

3. Pijl voor wijziging van het scherm – het 
drukken op dit veld gaat de regelaar naar het 
scherm van de voorbereiding van warm 
gebruikswater of het scherm van afzonderlijke 
verwarmingscircuit indien deze functies 
aangesloten zijn. 

4. Belangrijke informatie – grafisch teken 
verschijnt als er belangrijke informatie voor 
de gebruiker aanwezig zijn, bv. over 
beschadiging van de temperatuursensor. 

5. Toegangsknop tot MENU 

6. Symbool van de aangesloten warmtebron – 
indien het symbool zichtbaar is, staat de ketel 
aan, 

7. Symbool van verwarmingsmodus – 
mogelijke opties: dag en nacht.  

8. Ingestelde temperatuur in de kamer – 
ingesteld voor de dag- en nachtmodus. – het 
drukken op dit veld maakt het bewerken van 
de ingestelde temperatuur in de kamer 
mogelijk. 

9. Navigatiebalk – geeft de locatie van het 
verschenen scherm weer en het aantal van de 
mogelijke schermen. De schermen kunnen 
met de pijlen (3) en (10) gewijzigd worden. 

10. Temperatuur gemeten door de sensor 
van buitentemperatuur 

11. Pijl voor wijziging van het scherm – door 
het drukken op dit veld gaat de regelaar naar 
het scherm van de voorbereiding van warm 
gebruikswater of afzonderlijk 
verwarmingscircuit indien deze functies 
aangesloten zijn. 

12. Datum en tijd  

13. Symbool van oudersblokkade – de 
blokkade kan in menu → basisinstellingen 
uitgeschakeld worden. 

14. Symbool van actueel werk modus – door 
het drukken op dit veld gaat u naar het menu 
van wijziging van werkmodus. 

15. Gemeten kamertemperatuur – door de 
sensor van kamertemperatuur in het 
besturingspaneel 

WOONKAMER 

ingestelde 
temperatuur 

Ma
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7.4 Niveaus van het menu  

 
In de regelaar zijn er twee menuniveaus toegepast: 
- hoofdmenu van de gebruiker,  
- servicemenu van de installateur. 
 

7.5  Hoofdmenu  

Na het drukken op het “menu” veld verschijnt het draaibare hoofdmenu. 

 
Afb.   3 Draaibaar hoofdmenu (gebruikersniveau) 

Legende: 

1. Knop van de terugkeer naar vorig menu  
2. Knop van terugkeer naar hoofdvenster van het display – maakt een snelle terugkeer van elk 

submenu naar het hoofdvenster mogelijk 

3. Informatieknop – geeft de gedetailleerde informatie over de gekozen parameter op het 
display weer 

4. Toegang tot servicemenu van de installateur  

 

7.6 Servicemenu van de installateur  

Om naar het installateurmenu te gaan, klik op de MENU-knop en vervolgens kies het symbool: 

 . De toegang is met het wachtwoord beveiligd (fabrieksingevoerd wachtwoord: 0000). 

Donderdag 
Ma 
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7.7 Hoofdmenu voor de gebruiker  

 

Let op: Niet beschikbaar indien de juiste sensor aangesloten is of 
door een ander parameter deze post verschuild is. 

  Informatie 

Ingestelde temperaturen 

      Tijdsprogramma's 

        Zomer - winter 

         Werkmodus 

        Basisinstellingen 

  Regelaar uitschakelen 

 Informatie 

Ketel 

Omloop 1 
Omloop 2 
WGW bak 

 Solair 

 Ingestelde temperaturen 
 Dagtemperatuur 
 Nachttemperatuur 
Ingestelde WGW temperatuur 

 Tijdsprogramma's 
Omloop 1 
Omloop 2 
 WGW bak 

 WGW circulatie 

 Zomer - winter 

 ZOMER modus 
 Inschakeltemperatuur ZOMER 
 Uitschakeltemperatuur ZOMER 

 Werkmodus 

         Dag 

Uitgeschakeld 

       Nacht 

         Auto 

   Klok  Datum    Scherm- 
verlichting 

  Ouders- 
  blokkade 

 Geluid Vakantie     Taal 

Paneelnaam    
    wijzigen 

Omloopnamen 
     wijzigen 

  Kamer- 
  temperatur   
  correctie 

     Software 
    actualisatie 

 Werkmodus 

 Auto - Eco 

      Party 

    Uitgaan 

    Verluchten 

      1 x WGW laden 

 ZOMER modus 

    Nee      Ja 

  AUTO 

Tijdsprogramma's 
Maandag 
Dinsdag 
 Woensdag 
 Donderdag 
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8 Bediening van de regelaar  

8.1 Aan- en uitzetten  

Om de regelaar aan te zetten druk op de 
aangegeven plaats op het scherm, er 
verschijnt een mededeling: “Regelaar 
aanzetten?”.  

 
Afb.   4 Aanzetten van de regelaar 

Na bevestiging gaat de regelaar aangezet 
worden.  

Om de regelaar uit te zetten druk op de 
MENU-knop en vervolgens zoek en druk in 

het draaibare menu op de knop: .  

 

Let op: als de regelaar uitgezet is 
werk de antivries beveiliging niet! 
Daarom is het aangeraden om in 
plaats van het uitzetten van de 
regelaar de werkmodus van 
verwarmingscircuits en warm 
gebruikswater te wijzigen op  : 
uitgezet. 

8.2 Invoeren van ingestelde 
temperaturen  

Verwarmingscircuits  
De ingestelde kamertemperatuur 
kan afzonderlijk voor de modus 
“dag” en “nacht” invoerd 
worden. Deze temperatuur kan 
gewijzigd worden door direct op 

de waarde van de ingestelde temperatuur in 
het hoofdvenster van de regelaar pt. 7.3, 
element nr. 8 te klikken. De ingestelde 
kamertemperatuur kan ook gewijzigd worden 
in: 
menu → ingestelde temperaturen 

 

Bij lage buitentemperaturen is het 
aangeraden om het verschil tussen 
de dag- en nachttemperatuur niet 
groter dan 2°C in te stellen. 

Warm gebruikswater bak  
De ingestelde temperatuur van de WGW bak 
wordt gewijzigd door op de waarde van de 
ingestelde WGW temperatuur in het venster 
van warm gebruikswater te klikken. Om naar 
het venster van warm gebruikswater te 
gaan, klik op de pijl in het hoofdvenster van 
de regelaar pt. 7.3, element nr. 11. 
De ingestelde warm gebruikswater 
temperatuur kan ook gewijzigd worden in: 

menu → ingestelde temperaturen.    

 

De functie van het laden van de 
warm gebruikswater bak is actief 
pas als de sensor van de 
baktemperatuur aangesloten is. 

8.3 Tijdsprogramma’s 

De regelaar kan voor verschillende 
tijdsperiodes ingesteld worden. Als de 
gebruiker buiten het huis is of voor de nacht 
kan de regelaar de hoeveelheid van de 
geleverde energie verminderen, wat 
besparing van het brandstof met zich 
meebrengt.  
Tijdsprogramma’s worden apart van 
verwarmingscircuits, warm gebruikswater 
bak en circulatie van warm gebruikswater 
gedefinieerd. Tijdsprogramma’s kunnen voor 
elke weekdag ingesteld worden. Als enkele 
verwarmingscircuits aan een gezamenlijk 
besturingspaneel verbonden zijn, zijn de 
ingevoerde tijdsprogramma’s globaal en van 
toepassing op alle omlopen. 
Tijdsprogramma’s worden ingevoerd in:  
menu → tijdsprogramma’s 
In het onderstaande voorbeeld vanaf 00:00 
tot 06:00 duurt de “nacht”. Tussen 06:00 – 
09:00 duurt de “dag”. Vanaf 15:00 tot 22:00 
duurt de “dag”. Vanaf 22:00 tot 00:00 duurt 
de “nacht”. 
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Afb.   5 Tijdsprogramma  

Na bevestiging van de ingevoerde 
tijdsperiode voor de bepaalde dag gaat de 
regelaar een voorstel doen om deze instelling 
ook voor andere dagen op te slaan. Op die 
manier is de invoering van tijdsperiodes snel 
en intuitief.    

Werking in de tijdsperiodes “dag” en “nacht”: 

Tijdsperiode „dag”  

Verwarmings-
omlopen 

Ingestelde 
kamertemperatuur wordt als 
dagtemperatuur ingesteld.  

WGW bak 
Warm gebruikswater bak 
wordt tot de ingestelde WGW 
temperatuur geladen  

WGW 
circulatie 

De circulatiepomp van WGW 
transporteert de warmte van 
WGW bak naar ver 
geplaatste warm 
gebruikswater afnemers. De 
pomp wordt op werktijd van 
de pomp om pauzetijd van 
de pomp aangesloten. 
Tijdsinstellingen bevinden 
zich in het servicemenu  

Tijdsperiode „nacht”  

Verwarmings-
omlopen 

Ingestelde 
kamertemperatuur wordt als 
nachttemperatuur ingesteld. 

WGW bak WGW bak is uitgezet 

WGW 
circulatie 

Circulatiepomp van warm 
gebruikswater is uitgezet 

 

8.4 Zomer – winter  

Buiten de verwarmingsperiode kan 
de regelaar in de ZOMER-modus 
staan. Op die manier worden de 
verwarmingscircuits zoals 

radiatoren- of vloeromloop uitgezet waarbij 
de bediening van het laden van warm 
gebruikswater bak actief blijft.  

ZOMER-modus kan handmatig aangezet 
worden:  

menu  Zomer-winter   Zomer modus = 
JA 

ZOMER modus kan ook automatisch 
aangezet worden. Kies dan voor: Zomer 
modus = AUTO. De regelaar gaan naar 
ZOMER modus omschakelen als de 
buitentemperatuur de waarde van de 
parameter: aanzetwaarde ZOMER gaat 
overtreden. De regelaar gaat de ZOMER 
modus uitzetten als de buitentemperatuur 
beneden uitzetwaarde ZOMER gaat vallen.  
 

 

Het automatisch omschakelen naar 
de ZOMER modus is alleen bij 
aangesloten buitentemperatuur 
sensor mogelijk  

8.5 Instellen van werkmodi  

De gebruiker kan de werkmodus 
kiezen die aan zijn voorkeur gaat 
beantwoorden. 
De gebruiker kan de werkmodus 

op twee manieren kiezen: direct in het 
hoofdvenster van het display door op het 
veld in het bovenste midden deel van het 
display (veld nr. 14 volgens punt 7.3) te 
drukken of door naar: menu → werkmodus te 
gaan. 



14 
 

 

Hoofdmodi  

Auto 

 

Ingestelde kamertemperatuur 
wordt tussen “dag” en “nacht” 
temperatuur afhankelijk van 
de tijd en gedefinieerde 
programma’s voor bepaalde 
weekdagen omgeschakeld. 

WGW bak wordt geladen als 
de tijdsperiode “dag” duurt. 
WGW bak wordt uitgezet als 
de tijdsprogramma’s met de 
“nacht” temperatuur gelden. 

Uitgezet  

 

De regelaar zet de bepaalde 
verwarmingscircuit of WGW 
bak uit. Antivries beveiliging 
blijft actief indien in het 
servicemenu werd 
ingeschakeld 

Dag 

 

Comfort modus. Ingestelde 
kamertemperatuur is vast en 
gelijk aan de ingevoerde 
“dag” waarde. WGW bak 
behoudt de ingestelde 
temperatuur vast 

Nacht 

 

Economische modus. 
Ingestelde kamertemperatuur 
is vast en gelijk aan de 
ingevoerde “nacht” waarde. 
WGW bak kan niet in deze 
modus werken. Aanbevolen 
keuze voor WGW bak bestaat 
uit “Uitgezet” + 1xladen WGW 

Auto-Eco 

 

Ingestelde kamertemperatuur 
valt binnen de tijdsperiodes 
van „dag” temperatuur. Naast 
gedefinieerde tijdsperiodes is 
de omloop uitgezet.  Antivries 
beveiliging blijft actief indien 
in het servicemenu werd 
ingeschakeld. WGW bak kan 
niet in deze modus werken. 
Aanbevolen keuze voor WGW 
bak bestaat uit “Uitgezet” + 
1xladen WGW 

 

Aanvullende modi  

Uitgaan  

 

Tijdelijke modus. Toelaat om 
warmte tijdens het uitgaan te 
besparen. Voert de 
uitgaanstijd van bv. 3 uur in. 
In deze periode de 
kamertemperatuur voor de 
verwarmingscircuits is gelijk 
aan de ingevoerde  “nacht” 
waarde. WGW bak kan niet in 
deze modus werken. Na deze 
periode keert de regelaar naar 
de vorige werkmodus terug. 
Om deze modus eerder uit te 
zetten, voer de uitgaanstijd = 
0 in. 

Party 

 

Tijdelijke modus. Toelaat om 
maximaal thermisch comfort 
door tijdelijk uitschakelen van 
de spaarmodi te verkrijgen. 
Voert bv. de tijd van 5h in. In 
deze tijd is de 
kamertemperatuur van de 
verwarmingscircuits gelijk aan 
„dag” instellingen. De warm 
gebruikswater bak wordt tot 
de ingestelde temperatuur 
geladen. Na deze periode 
keert de regelaar naar de 
vorige werkmodus terug. Om 
deze modus eerder uit te 
zetten, voer de partytijd = 0 
in. 

Verluchten  

 

Tijdelijke modus. Toelaat om 
warmte tijdens het verluchten 
van de ruimtes te besparen. 
Voert bv. de tijd van 6min. in. 
In deze tijd worden de 
verwarmingscircuits 
uitgeschakeld. Na deze 
periode keert de regelaar naar 
de vorige werkmodus terug. 
Om deze modus eerder uit te 
zetten, voer de 
verluchtingstijdstijd = 0 in. 
Deze modus heeft geen 
invloed op de werking van de 
WGW bak. 
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1 x WGW 
laden 
 

Enkelvoudig laden van WGW 
bak als spaarmodus van WGW 
bak actief is. De gebruiker 
kan voor WGW bak 
hoofdmodus „Uitgezet” kiezen 
en indien nodig tijdelijk de 
modus „1x WGW laden” 
aanzetten waardoor er geen 
energieverlies door pauzen 
van WGW bak ontstaat. 
De modus kan eveneens 
nodig zijn indien voor WGW 
modus „Auto” is gekozen en 
de nachtelijke verlaging 
duurt. Met de modus „1x 
WGW laden” wordt de bak 
dan ondanks de nachtelijke 
verlaging geladen. 

Werkmodus kan afzonderlijk voor elke 
verwarmingscircuit en afzonderlijk voor 
warm gebruikswater bak worden gekozen. 
Indien enkele verwarmingscircuits aan 
gezamenlijk besturingspaneel toegeschreven 
zijn, is de wijziging van werkmodus globaal 
en geldt voor alle omlopen. Modi “Auto-eco” 
en “Nacht” zijn niet beschikbaar voor WGW 
bak.  

8.6 Plannen van vakantiedagen   

De vakantiedagen, dwz. dagen 
waarop de gebruiker niet thuis is, 
kunnen in de regelaar gepland 
worden. 

menu  basisinstellingen  Vakantie  

Voer de datum van de eerste en laatste dag 
van de vakantie en de parameter Activeren = 
inschakelen. In deze periode, ongeacht de 
werkmodus, gaat de regelaar de ingestelde 
ruimtetemperatuur die voor de „nacht” 
gelden houden.  

menu  Basisinstellingen   Vakantie 

Warm gebruikswater bak is uitgeschakeld. 

 

8.7 Wijziging van de naam  

De fabrieksingevoerde namen van het 
besturingspaneel en de verwarmingscircuits 
kunnen gewijzigd worden. 

 
De naam van besturingspanel 
kan zo gewijzigd worden:  

 

menu  Basisinstellingen   Wijziging van 
de paneelnaam  

De naam van het besturingspaneel dient aan 
de naam van de ruimte waarin het paneel 
zich bevindt te beantwoorden, bv. 
“woonkamer” of “gang”.  
Indien in het systeem enkele 
besturingssystemen geïnstalleerd zijn, 
kunnen de namen aan gebouwsdelen of 
gebouwen beantwoorden, bv. “begane 
grond”, “I verdieping”, “II verdieping”. 

 

De fabrieksnaam van het paneel 
keert na het leeglaten van het veld: 
„PANEEL 1” terug.  

 
De naam van 
verwarmingscircuit kan zo 
gewijzigd worden:  

 

menu  Basisinstellingen   Wijziging van 
de omloopnaam  

Het is aangeraden om de 
verwarmingscircuits conform met hun functie 
te benoemen. Bv. “Omloop H1” kan 
„Radiatoren” genoemd worden. Regelbare 
verwarmingscircuit „Omloop H2” van 
vloerverwarming kan „Vloer” genoemd 
worden. De naam van de omloop wordt in 
het geheel systeem gewijzigd. Op die manier 
is het eenvoudig om de juiste posities te 
vinden.   

 

De fabrieksnaam van de 
verwarmingscircuit keert na het 
leeglaten van het veld: „Omloop 
H1”, “Omloop H2” terug. 
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8.8 Correctie van 
temperatuurgegevens  

menu  Basisinstellingen   
Kamersensortemperatuur 
correctie 

De gegevens van de 
kamertemperatuursensor kunnen 
gecorrigeerd worden. De temperatuursensor 
bevindt zich in het besturingspaneel. De 
correctiewaarde kan met de nauwkeurigheid 
tot 0,1°C ingevoerd worden.  

8.9 Oudersblokkade  

De regelaar maakt mogelijk om 
het aanraakscherm tegen 
kinderen te beveiligen. Om te 
activeren ga naar: 

menu  Basisinstellingen   
Oudersblokkade.  

De blokkade schakelt automatisch na een 
periode van geen handelingen in. Om de 
regelaar te ontgrendelen, druk op een 
willekeurig plek op het scherm en houd het 
door 4s ingedrukt.  

8.10 Schermverlichting 

Er zijn drie niveaus van schermverlichting:  
- „Bewerken” –
schermverlichting tijdens het 
bewerken van de parameters, 
dwz. als de regelaar bediend 
wordt, 

- „Dag” – verlichting tussen 06:00 – 22:00, 
- „Nacht” – verlichting tussen 22:00 – 

06:00. 

8.11 Software actualisatie 

De software kan met gebruik 
van een micro SD 
geheugenkaart gewijzigd 
worden. Om het programma te 

wijzigen, plaats de geheugenkaart in de 
aangegeven nest.  

Op de kaart dient de nieuwe software in het 
formaat *.pfc in twee bestanden zich te 
bevinden: het bestand met software van het 
besturingspaneel en met software voor de 
module A regelaar. Sla de nieuwe software 
direct op de geheugenkaart zonder gegevens 
naar een subcatalogus te kopieren op.  

Menu → Algemene instellingen → Software 
actualiseren  

en wijzig eerst het programma van de 
module A en vervolgens in het 
regelaarpaneel. 

 

 Afb.   6 Plaatsen van microSD geheugenkaart in 
besturingspaneel  

9 Functies van de regelaar 

9.1 Informatieve functie  

De regelaar is voorzien van de functie van 
gedetailleerde informatie. Op die manier kan 
de gebruiker aanvullende informatie over een 
bepaalde parameter in de regelaarmenu 
verkrijgen. Om de gedetailleerde informatie 
te verkrijgen, kies de parameter en druk op 
“i” in de onderbalk van de regelaar (knop nr. 
3 op Afb.   3 ). Er gaat een informatief 
venster verschijnen.  

9.2 Antivries  

Antievries functie geldt alleen voor actieve 
werkmodi: „uitgezet” of „auto-eco”. In de 
werkmodus “auto-eco” geldt deze functie 
alleen bij de nachtelijke verlaging.   
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Afb.   7 Hoofdmenu met actieve uitgezet werkłodus 
waarin is het antivries functie actief 

Indien de kamertemperatuur beneden 7°C 
daalt, worden alle verwarmingscircuits 
aangezet. Daarnaast kunnen de 
verwarmingscircuits ook op basis van 
gegevens van de buitentemperatuursensor 
aangezet worden.  

Antivries functie is van de gegevens van de 
buitentemperatuursensor afhankelijk: 

Direct omloop (Omloop H1, niet regelbaar) 

Na daling van de buitentemperatuur onder 
3°C schakelt de antivries wachttijd in, bv. 4h 
(parameter bevindt zich in de 
serviceinstellingen). Indien na deze tijd de 
buitentemperatuur niet boven  3°C gaat 
stijgen, gaat de pomp van de directe 
verwarmingscircuit door 30 minuten werken 
waarna het stopt. Tezamen met het 
aanzetten van de pomp schakelt de 
warmtebron (ketel) en warmt het water van 
de directe omloop tot de minimale waarde 
(service parameter) op. Het volgende 
aanzetten van de pomp gebeurt na een 
antivries wachttijd van bv. 4h tenzij de 
buitentemperatuur boven 3°C gaat stijgen. 
Dan wordt de pomp niet aangezet. 

Regelbare omlopen (Omloop H2, Omloop H3) 

Na daling van de buitentemperatuur onder 
3°C schakelt de antivries wachttijd in, bv. 4h 
(parameter bevindt zich in de 
serviceinstellingen). Indien na deze tijd de 
buitentemperatuur niet boven  3°C gaat 
stijgen, gaat de pomp van de regelbare 
verwarmingscircuit door 15 minuten werken 
waarna het watertemperatuur van de omloop 
gecontroleerd wordt. Indien deze hoger dan 
13°C is, wordt de pomp stopgezet. Indien 

deze lager dan 13°C is, werkt de pomp 
verder en de verwarmingscircuit wordt door 
de warmtebron (ketel) tot de minimale 
temperatuur opgewarmd. Het volgende 
aanzetten van de pomp gebeurt als de 
buitentemperatuur boven 3°C gaat stijgen. 

 

In de periode van antivries risico 
laat niet de regelaar onder STAND-
BY staan omdat de antivries functie 
is niet actief. 

 
Afb.   8 Hoofdmenu met uitgezet staan waarin is het 

antivries functie actief  

Als omloopen moeten tijdens die periode 
staat uitgeschakeld, in plaats van 
uitschakelen de regelaar, gelieve te activeren 
in  voor die omlopen en voor de bak de 
modus “uitgeschakeld” of “auto-eco” als het 
ziet in punkt 8.5. 

Antivries functie van de warm gebruikswater 
bak: 

Na daling van de temperatuur op de sensor 
van warm gebruikswater bak onder 5°C 
schakelt het laden van de warm 
gebruikswater bak tot de minimale 
temperatuur (service parameter) in. 

menu  Serviceinstellingen  WGW omloop 
instellingen  Minimale temperatuur 

 

In de periodes met het risico van 
bevriezen van de installatie schakel 
de regelaar niet naar „STAND-BY” 
om, omdat op deze manier de 
antivries functie niet actief wordt.  

  

Ingestelde 
temperatuur 

MaUitgeschakeld 
 

Antivries funktie is niet actief! 

WOONKAMER 



18 
 

9.3 Stabiliseren van de 
kamertemperatuur 

De stabiliteit van de aangegeven 
kamertemperatuur is afhankelijk van: 
- regelingen van de weerbesturing, 
- regelingen van de kamerthermostaat. 

Weerbesturing regelen  

De kamertemperatuur van de verwarmde 
ruimtes is van de watertemperatuur in de 
omloop afhankelijk. Daarnaast de 
watertemperatuur in de omloop is van de 
buitentemperatuur afhankelijk. Hoe kouder 
het buiten is, des te hoger de temperatuur in 
de verwarmingscircuit. Deze afhankelijkheid 
wordt door de verwarmingscurve op de 
regelaar weergegeven. De verwarmingscurve 
kan gewijzigd worden en is van de 
thermische isolatie van het gebouw 
afhankelijk. Hoe slechter het gebouw 
thermisch geisoleerd is, des te groter de 
verwarmingscurve is. De verwarmingscurve 
kan op basis van de ervaring aangepast 
worden. De gedetailleerde beschrijving van 
de verwarmingscurve wordt in het deel “voor 
de installateur” opgenomen.  

 
 
Kamerthermostaat regelen  

De ingestelde watertemperatuur in de 
omloop wordt op basis van de gegevens van 
de kamertemperatuursensor gecorrigeerd. 
Hoe groter het verschil tussen de ingestelde 
en gemeten temperatuur, des te grotere de 
correctie van de watertemperatuur. De 
gedetailleerde beschrijving van de 
verwarmingscurve wordt in het deel “voor de 
installateur” opgenomen.   

9.4 Solair 

De regelaar bedient het basis solaire systeem 
dat de warm gebruikswater bak laadt. Om 
het solaire systeem te bedienen, zijn er drie 
aanvullende temperatuursensoren nodig 
maar geen aanvullend module. Informatie 
over het solaire systeem bevind zich in: 

menu  Informatie  Solair 

of door op de rechte pijl te drukken, ga naar 
het laatste scherm, pt. 7.3, element nr. 11.   

 

Om de warmtewinst van het 
solairpaneel te gebruiken, 
optimaliseer de voorbereiding van 
warm gebruikswater.  

 
Zulke optimalisatie kan uit de juiste 
tijdsinstellingen van de warm gebruikswater 
bak bestaan. Kies de werkmodus van de 
WGW bak als “Auto”. Definieer het 
tijdsprogramma voor de WGW bak, zodanig 
de zonperiodes als “nacht” beschouwd 
worden. Op die manier gaat de ketel de 
WGW bak niet bijverwarmen. Hetzelfde 
resultaat ontstaat door handmatig instellen 
van de werkmodus van WGW bak als 
“Uitgezet”.  
Optimalisatie van het laden van de WGW bak 
verkrijgt u ook door het instellen van de 
lage, ingestelde temperatuur van de WGW 
bak. Hoe lager de ingestelde temperatuur 
van de WGA bak, des te minder de ketel gaat 
inschakelen om de bak te beladen en de 
winst van solaire energie gaat hooger zijn.  
In de serviceinstellingen dient de hoogste 
mogelijke maximale temperatuur van WGW 
bak ingevoerd worden. Op die manier gaat 
de winst het hoogst zijn. Tegelijkertijd neemt 
u in acht dat er een risico van brandwonden 
door heet water bestaat en de 
grenstemperatuur van de bepaalde WGW bak 
dient niet overschreden te worden!  

 

Risico van brandwonden door heet 
water! Als beveiliging tegen 
brandwonden installeer aanvullende 
automatiek, bv. thermostatisch 
mengventiel  

 
In de periodes van veel zonlicht kan 
gebeuren, dat de warm gebruikswater bak 
zulke hoeveelheid warmte niet kan opnemen. 
In zulke situatie gaat de solaire pomp die de 
warmte van het solaire paneel naar WGW 
bak transporteert uitgeschakeld worden. 
Door risico van pompbeschadiging wordt 
deze pas uitgeschakeld als de temperatuur 
van het solaire paneel daalt. In de praktijk 
wordt het solaire systeem op de volgende 
dag na zonsopgang aangezet. Het is een 
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normaal verschijnsel dat een gevolg van de 
onmogelijkheid om te veel warmte op te 
bergen is.    
 

9.5 Internet 
ecoMAX850I regelaar kan op Internet met 

behulp van een 
aanvullende module 
ecoNET300 aangesloten 
worden. Gedetailleerde 
informatie vindt u op de 
pagina van de 
producent van de 
regelaar.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
  



 
 

REGELAAR MONTAGE- EN SERVICEINSTELLINGEN AANWIJZING 

 ecoMAX 850I3  
 

VOOR DE 
INSTALLATEUR 
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10 Montage van de regelaar 

De opbouw van de regelaar wordt in het pt. 
7.1 beschreven. Aanbevolen montagemanier: 

10.1 Algemene eisen  
De regelaar dient door een vakbekwame 
installateur volgens de geldende normen en 
voorschriften gemonteerd te worden. 
Verzeker u zich alvorens de regelaar te 
installeren, dat de hydraulische en 
elektrische installatie op een juiste manier 
met de regelaar gaan samenwerken. Eisen 
voor de elektrische installatie worden in het 
punt 12 opgenomen. De hydraulische 
installatie dient met het schema in het punt 
11 overeenkomen. Het is aangeraden om 
eerst de uitvoeringsmodule in het ketelhuis 
te monteren. Tijdens de 
montagewerkzaamheden sluit het 
besturingspaneel op de uitvoeringsmodule in 
het ketelhuis aan. Op die manier kunnen de 
elektrische verbinden gecontroleerd worden. 
Na zulke controle kan het besturingspaneel 
naar de woonruimte worden verplaatst.  

10.2 Uitvoeringsmodule montage  

Monteer de uitvoeringsmodule op de wand 
van het ketelhuis.   

 
Afb.   9 Montage van de uitvoeringsmodule  

 

Let op: Tijdens de montage van 
de regelaar schakel de 
elektrische spanning er uit! 

 
Om de uitvoeringsmodule op de wand (5) te 
monteren, draai de schroeven (3) los en 
neem de deksel (1) af. De basis van de 
module (2) draai met de schroeven (4) aan 
de wand (5) door de openingen (6) vast. De 
regelaar dient niet aan direct zonlicht en 
hoge temperatuur (max 45 C) blootgesteld 
worden. Daarnaast mag de regelaar niet in 
de omstandigheden van dampcondensatie 
werken of in contact met water komen.   

10.3 Temperatuursensoren montage  
Sluit de temperatuursensoren op de 
uitvoeringsmodule volgens pt. 11 en pt. 12.1 
aan. De noodzakelijke temperatuursensoren 
om de regelaar aan te zetten zijn: ten minste 
een temperatuursensor van de 
verwarmingscircuit en de 
buitentemperatuursensor (weersensor).    

 

Let op: In de regelaar zijn er 
verschillende soorten van 
temperatuursensoren! De 
aansluiting van een onjuiste 
sensor gaat onjuiste werking van 
de regelaar veroorzaken!  

 

Temperatuur meting 
Soort 

sensor 

Verwarmingscircuit H1 (direct) CT4 

Verwarmingscircuit H2 (regelbaar) CT4 

Verwarmingscircuit H3 (regelbaar) CT4 

Omloop CWU  CT4 

Reserve (H0-S) CT4 

Solair collector  CT6W 

WGW bak (onderste solaire sensor) CT6 

Buitentemperatuur (weer) CT6-P 

Tabel 1 Soorten sensoren  

Sensoren van verwarmingscircuits  

Installeer de sensor van de directe 
verwarmingscircuit (H1-S) in de hydraulische 
koppeling, Afb.   19. 
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Indien er geen hydraulische koppeling in het 
systeem zit, kan deze aan aandrijfbuis van 
de warmtebron (ketel) bevestigd worden.  
Installeer de sensor van de regelbare 
verwarmingscircuit (H2-S of H3-S) op de 
buis achter de pomp van de 
verwarmingscircuit, zoals op Afb.   19. De 
sensoren bevestigd aan de buitenkant van de 
buis isoleer van de omgeving met behulp van 
thermische isolatie die de sensor en buis 
omvat.  

Buitentemparatuursensor  
De regelaar werkt alleen met de weersensor 
CT6-P samen. Instaleer de sensor op de 
meest koude wand van het gebouw, meestal 
de noordelijke zijde, onder het dak zodanig 
de sensor niet aan direct zonlicht of regen 
blootgesteld is. Monteer de sensor tenminste 
2 m boven de grond en niet bij de raam, 
schoorsteen of andere warmtebronnen die de 
meting kunnen verstoren (ten minste 1,5 m). 
Sluit de sensor met behulp van de draad van 
de diameter van 0,5 mm2 en de lengte van 
25 m. De polen van de draaden zijn niet van 
belang. Draai de sensor aan de wand met 
behulp van schroeven vast. De toegang tot 
openingen onder montageschroeven ontstaat 
na losdraaien van de deksel van de sensor.  

 

Afb.   10 aansluiting van buitentemperatuursensor CT6-
P 

 
De temperatuursensor kan volgens pt. 16 
pag. 46 gecontroleerd worden.  

10.4 Warmtebron aansluiten  

Elektrische aansluiting van de 
uitvoeringsmodule van de regelaar op 
warmtebron, bv. gasketel. Gebruik voor de 
aansluiting de klem (S-B) 19-20 zoals op de 
Afb.   24 . De verbinding van de ketel kan 
spanningsloos of onder spanning niet hoger 
dan 230V~ zijn.   

 

Let op: risico van elektrocutie 
door stroom van de 
warmtebron. Naast het 
uitschakelen van de spanning op 
de regelaar, schakel ook de 
elektrische spanning van de 
warmtebron uit en verzeker u 
zich dat er geen gevaarlijke 
spanning op de klemmen meer 
is. Beveilig u zich tegen 
toevallige verschijning van 
elektrische spanning!  

10.5 Pompen aansluiten  

Sluit de elektrische pompen van de 
verwarmingscircuits volgens Afb.   24  en 17 
aan.  

10.6  Cilinders aansluiten  

De elektronische cilinder wordt geïnstalleerd 
alleen indien in het hydraulische systeem een 
regelbare verwarmingscircuit „Omloop H2” of 
„Omloop H3” Afb.   19 aanwezig is. 

De regelaar werkt alleen met ventielcilinders 
voorzien van eindschakelaar. Het is verboden 
om andere cilinders te gebruiken. Gebruik 
alleen cilinders van volledige draaitijd van 90 
tot 255 s.   

Voorbeeld van het aansluiten van de cilinder  
in de OMLOOP H2: 
 schakel de spanning uit, 
 sluit de temperatuursensor van de 

omloop H2-S, (8) Afb.   19, aan,  
 sluit de elektrische draaden van de pomp 

van de regelbare verwarmingscircuit 
volgens de Afb.   24 aan,  

 sluit de elektrische cilinder op de regelaar 
volgens de Afb.   24 en de documentatie 
van de ventielcilinder aan, 
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 lees op de cilinder de volledige tijd van de 
opening van het ventiel af, bv. 140s. 
Meestal staat het op het typeplaatje van 
de cilinder en ligt tussen 90 – 180 s.  

 Sluit de spanning aan en zet de regelaar 
aan. Voer de afgelezen tijd in: 

menu  serviceinstellingen OMLOOP H2 
instellingen  openingstijd van ventiel 

 Ga naar handmatige besturing: 

menu  serviceinstellingen Handmatige 
besturing 

en schakel de „pomp van de omloop H2” 
= ON aan. 

 stel vast de juiste aansluiting van de 
elektronische draaden die van invloed op 
de openings- en sluitrichting van de 
cilinder zijn. Om dit te doen, ga naar 
handmatige besturing: 

menu  serviceinstellingen  
Handmatige besturing  

en open het ventiel „de cilinder van de 
omloop H2 ON” = ON. Indien de 
buistemperatuur achter de omlooppomp 
gaat stijgen, is de elektrische aansluiting 
van de cilinder juist. Indien de 
temperatuur gaat dalen, schakel de 
spanning van de regelaar uit en wissel de 
plaatsen van de draad op de klem nr. 10 
met de draad op de klem nr. 12, Afb.   24.  
In de regelaarinstellingen voer de juiste 
functie van het mengventiel in: 

menu serviceinstellingen Omloop H2 
 Bediening  

 voor de vloer verwarmingscircuit, 
Bediening = ON (vloer), 

 voor de radiatoren 
verwarmingscircuit, Bediening = ON 
(radiatoren), 

Voer in de regelaarinstellingen de juiste 
maximale temperatuur van de 
verwarmingscircuit in: 

menu serviceinstellingen Omloop H2 
 Maximale temperatuur 

Aanbevolen waardes: 
 voor de vloer verwarmingscircuit, 

Maximale temperatuur  = 45 °C 

 voor de radiatoren 
verwarmingscircuit, Maximale 
temperatuur  = 80 °C 

 

10.7 Verbindingen test 
Ga naar handmatige besturing en voer de 
test van alle elektrische afnemers zoals 
pompen of cilinders uit: 

menu serviceinstellingen  Handmatige 
besturing 

10.8 Besturingspaneel montage  

Verplaats het besturingspaneel van het 
keltelhuis naar de woonruimte. Monteer het 
paneel (1) op de wand (2) in de 
representatieve woonruimte, bv. woonkamer 
of gang op 1,5m hoogte van de vloer.  

 

Afb.   11 Besturingspaneel montage 

Het paneel kan de kamertemperatuur meten. 
Om die reden monteer het niet in de buurt 
van warmtebronnen zoals radiatoren of tv, 
alsook ramen en deuren die de sensor 
kunnen afkoelen.  

Sluit het paneel (1) op de module met 
gebruik van de draad (4) volgens afb. 20 
pag. 30. De draad dient aan de eisen 
bedoeld in het pt. 10.9 pag. 23 voldoen. De 
draad (4) kan in de wand gemetseld of op de 
wand geplaatst worden.  



25 
 

In de serviceinstellingen van elke omloop 
schrijf het besturingspaneel aan de juiste 
verwarmingscircuit of een groep 
verwarmingscircuits waarin hij de functie van 
kamerthermostaat volgens Afb.   14  en Afb.   
15  gaat vervullen toe. 

Na montage van het paneel wijzig de naam 
zodanig het bij de ruimte aansluit, zie pt. 
8.7.  

10.9 Draad paneel – module 
 

 

De verbindingsdraad tussen het 
besturingspaneel en de module 
dient 4 aders te hebben. De 
diameter van de aders mag niet 
minder dan 0,75 mm2 zijn  

De eis van de minimale diameter van de 
aders heeft betrekking met name op de 
spanningsaders: +5V en GND, afb. 10. Voor 
de adres van D+ en D- signalen is de 
diameter van minder dan 0,75mm2 

toegestaan, maar toch niet minder dan 
0,35mm2.  

 
Afb.   12 Vier draaden aansluiting tussen 
uitvoeringsmodule en paneel, waarin: 1 – 
besturingspaneel, 2 – uitvoeringsmodule. 
 

Indien niet mogelijk is om draad met 4 aders 
te gebruiken, kan een draad met 2 adres 
gebruikt worden. Het eist Dan een 
aanvullende voeding van 5V DC met min. 
400mA, afb. 11. In zulk geval kunnen de 
diameters van de draaden +5V en GND 
minder dan 0,75 mm2 zijn, tenzij ze niet te 
lang zijn zodanig er geen verlaging van de 
spanning ontstaat. De maximale 
spanningsverlaging bedraagt 0,5V.  

 
Afb.   13 Twee draaden aansluiting tussen 
uitvoeringsmodule en paneel, waarin: 1 – 
besturingspaneel, 2 – voeding, 3 - uitvoeringsmodule. 

10.10 Besturingspanelen 
aansluiting  

Op de regelaar kan een of meer 
besturingspanelen worden aangesloten 
waarbij elke een kamerthermostaat voor een 
apart verwarmingscircuit of groep van 
omlopen kan vormen.  

Op de Afb.   14 wordt een voorbeeld met één 
besturingspaneel weergegeven, die een 
kamerthermostaat van de „Omloop H2” en 
“Omloop H3” is. In deze oplossing zijn de 
omlopen van elkaar afhankelijk en het is niet 
mogelijk om verschillende temperaturen voor 
de “Omloop H2” en “Omloop H3” in te 
stellen.  
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De regelaarinstellingen zijn als volgt: 

 
Omloop Parameter MENU 

 

Kamerthermostaat 
keuze  = Paneel1 

menu 
serviceinstellingen
OMLOOP H2 
instellingen 

 

Kamerthermostaat 
keuze  = Paneel1 

menu 
serviceinstellingen
OMLOOP H3 
instellingen 

 
Afb.   14 Één besturingspaneel aangesloten op 
afhankelijke verwarmingscircuits waarin: 1 - 
Besturingspaneel, 2 – regelbare „H2 Omloop”, 3 – 
regelbare „ H3 Omloop” , 4 – uitvoeringsmodule van de 
regelaar, 5 – ketel. 

Op de Afb.   15 wordt een voorbeeld met 
twee besturingspanelen weergegeven. Paneel 
(1) is een kamerthermostaat voor de 
regelbare omloop „H2 Omloop”. Paneel (4) is 
een kamerthermostaat voor de regelbare „H3 
Omloop”. Dankzij zulke oplossing kunnen 
verschillende kamertemperaturen voor door 
“H2 Omloop” en “H3 Omloop” verwarmde 
ruimtes ingesteld worden. 

De regelaarinstellingen zijn ale volgt: 

 
Omlo

op 

Parameter MENU 

 

Kamerthermostaat 
keuze  = PANEEL1 

menu 
serviceinstellingenOMLO
OP H2 instellingen 

 

Kamerthermostaat 
keuze  = PANEEL2 

menu 
serviceinstellingenOMLO
OP H3 instellingen  

 
Afb.   15  Twee besturingspanelen aangesloten op 
onafhankelijke verwarmingscircuits waarin: 1 - 
Besturingspaneel nr. 1, 2 – regelbare „H2 Omloop”, 3 – 
regelbare „H3 Omloop”, 4 – besturingspaneel nr 2,  5 – 
ketel, 6 – uitvoeringsmodule van de regelaar. 

 

Namen van de besturingspanelen 
kunnen gewijzigd worden, zie pt. 
8.7.  

 
Op de regelaar kunnen maximaal 6 
besturingspanelen worden aangesloten. De 
regelaar kan elektrisch maximaal twee 
besturingspanelen aandrijven, zie Afb.   16.  
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Afb.   16 Aansluiting van twee besturingspanelen 
waarin 1,2 – besturingspanelen, 3 – 
uitvoeringsmodule. 

 
Om elk volgend besturingspaneel aan te 
sluiten is een aanvullende voeding nodig, zie 
Afb.   17. 

 
Afb.   17 Aansluiting van drie besturingspanelen waarin 
1,2,4 – besturingspanelen, 3 – uitvoeringsmodule, 5 - 
voeding. 

 
Elk van de besturingspanelen dient eigen 
netwerkadres te hebben. Adressen van de 
besturingspanelen worden automatisch 
toegekend. Bij enige problemen stel de 
adressen in de instellingen in zodat ze niet 
hetzelfde zijn.  

10.11 Weerbesturing instellingen  

Om een stabiele kamertemperatuur te 
verkrijgen, moet de weerbesturing ingesteld 
zijn.   

Schakel de weerbesturing afzonderlijk voor 
elk verwarmingsobject, zie pt. 13.1 of pt. 
13.2 pag.38. Werking van de weerbesturing 

wordt in pt. 9.3 pag. 17 beschreven. Op de 
weerbesturing zijn : 
- verwarmingscurve instellingen, 
- verschuivingen van de verwarmingscurve 
van invloed.  

De ingestelde watertemperatuur in de 
verwarmingscircuit wordt automatisch op 
basis van de buitentemperatuur berekend. 
Op die manier door juist aangepaste 
verwarmingscurve gaat de temperatuur 
stabiel zijn – ongeacht de 
buitentemperatuur. Daarom is de juiste 
keuze van de verwarmingscurve een zeer 
belangrijke handeling.  
 

 
Afb.   18 Verwarmingscurves  

 
Aanwijzingen voor juist instellen van de 
verwarmingscurve :  
- vloerverwarming  0,2 -0,6 
- radiatorenverwarming  1,0 - 1,6 
 
Tips bij de keuze van de juiste 
verwarmingskeuze: 
 - indien bij dalende buitentemperatuur de 
ruimtetemperatuur stijgt, is de gekozen 
verwarmingscurve te groot,  
 - indien bij dalende buitentemperatuur ook 
de ruimtetemperatuur daalt, is de gekozen 
verwarmingscurve te klein,  
- indien tijdens vriezen de kamertemperatuur 
juist blijft en bij warmer weer te laag is, is 
het aangeraden om de verwarmingscurve 
horizontaal te verschuiven en verlagen,  
- indien tijdens vriezen de kamertemperatuur 
te laag en bij warmer weer te hoog is, is het 
aangeraden om de verwarmingscurve 
horizontaal te verschuiven en verhogen.  
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Gebouwen met slechte thermische isolatie 
eisen grotere verwarmingscurves. In 
gebouwen met goede thermische isolatie 
gaat de verwarmingscurve lager zijn.   

De ingestelde temperatuur berekend op basis 
van de verwarmingscurve kan door de 
regelaar verkleind of vergroot worden indien 
het maximale of minimale temperatuur voor 
de omloop overschreden wordt.  

10.12 Kamerthermostaat 
instellingen  

Om een stabiele kamertemperatuur te 
verkrijgen, dient de kamerthermostaat 
ingesteld te worden. De kamerthermostaat 
vult de weerbesturing aan en corrigeert de 
watertemperatuur in de verwarmingscircuit 
indien de kamertemperatuur toch onjuist is. 
Het is aangeraden om het besturingspaneel 
als kamerthermostaat te gebruiken. Voor 
elke verwarmingscircuit dient een 
kamerthermostaat toegeschreven te worden. 
Om dit te doen, stel de parameter in:   

menu → serviceinstellingen→ H1,H2,H3 
Omloop → Kamerthermostaat keuze  = 
Paneel 1 
 
Vervolgens stel de parameter in: 
menu → serviceinstellingen → H1, H2, H3 
Omloop → Kamerthermostaat functie = 
temperatuurcorrectie  

 
Voer de juiste waarde van de parameter in:  
menu → serviceinstellingen → H1,H2,H3 
Omloop → kamertemperatuurcorrectie  
Hoe hogere de waarde van de parameter 
kamertemperatuurcorrectie, des te hogere 
de correctie van de ingestelde 
watertemperatuur in de omloop. Let op: het 
instellen van de hoge 
kamertemperatuurcorrectie kan tot cyclische 
temperatuurschommelingen leiden. 
Kamerthermostaat heeft geen invloed op de 
ingestelde watertemperatuur in het circuit als 
kamertemperatuurcorrectie = 0. 
Uitschakelen van kamerthermostaat  
Om de invloed van de kamertemperatuur op 
de ingestelde watertemperatuur in het 
verwarmingscircuit uit te schakelen: 
 - stel de parameter 
kamertemperatuurcorrectie = 0 in, als 
kamerthermostaat functie = correctie, of 
- stel de parameter verlaging door 
kamerthermostaat = 0, als 
kamerthermostaat functie = thermostaat. 
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11 Hydraulische schema’s 

11.1 Schema 1 

 
Afb.   19 Basis schema1, waarin: 1 – ketel zonder geintegreerde pomp, 2 – pomp van de ketel (OUT-A), 3 – 
temperatuursensor van de directe omloop / hydraulische koppeling CT4, 4 – hydraulische koppeling, 5 – 
pomp van de directe OMLOOP H1, 6 – pomp van de regelbare OMLOOP H2, 7 – elektrisch cilinder van het 
ventiel van de regelbare OMLOOP H2, 8 – watertemperatuursensor van de regelbare OMLOOP H2 , 9 – 
elektrisch cilinder van het ventiel van de regelbare OMLOOP H3, 10 – pomp van de regelbare OMLOOP H3, 
11 – watertemperatuursensor van de regelbare OMLOOP H3,  12 – uitvoeringsmodule van de regelaar, 13 – 
buitentemperatuursensor type CT6-P,  14 – pomp van warm gebruikswater,  15 – watertemperatuursensor 
van de warm gebruikswater bak, 16 – circulatiepomp van warm gebruikswater, 17 – solaire pomp, 18 –
solair paneel, 19 – besturingspaneel met kamerthermostaat functie, 20 – ketel met de geintegreerde pomp, 
21 – mechanisch thermostaat voor beveiliging van de vloeromloop tegen te hoge watertemperatuur, 22 – 
onderste sensor van de WGW bak (onderste solaire sensor) type CT6, 23 – temperatuursensor van de 
solaire collector type CT6-W. 

Omloop Parameter Instelling  MENU 

 

Bediening  ON menu serviceinstellingenInstellingen OMLOOP 1 

Kamerthermostaat keuze  PANEEL1 menu serviceinstellingenInstellingen OMLOOP 1 

 

Bediening  ON RADIATOREN menu serviceinstellingenInstellingen OMLOOP 2 

Kamerthermostaat keuze  PANEEL1 menu serviceinstellingenInstellingen OMLOOP 2 

Maximale temperatuur 80C menu serviceinstellingenInstellingen OMLOOP 3 

 

Bediening  ON VLOER menu serviceinstellingenInstellingen OMLOOP 3 

Kamerthermostaat keuze  PANEEL1 menu serviceinstellingenInstellingen OMLOOP 3 

Maximale temperatuur 50C menu serviceinstellingenInstellingen OMLOOP 3 

 Hydraulisch schema 0 menu serviceinstellingenSystem 

                                          
1 Dit hydraulisch schema vormt geen ontwerp van de installatie van centrale verwarming en heeft alleen een informatieve 
functie! 
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11.2 Schema 2 

 
Afb.   20 Aansluiting van schoorsteen met watermantel2, variant A – ketel met geintegreerde pomp, 
variant B – ketel zonder geintegreerde pomp,  waarin: 1 – ketel, 2 – elektrisch cilinder met retourveer, 3 – 
temperatuursensor van de koppeling type CT4, 4 – hydraulische koppeling, 5 – ketelpomp,  6 – 
watertemperatuursensor van de schoorsteen met watermantel type CT4, 7 – schoorsteen met watermantel, 
8 – waterpomp van de schoorsteen met watermantel, 9 – thermostatisch ventiel voor de bescherming van 
de temperatur van de terugkomst. 
 
 
VOORGESTELDE INSTELLINGEN:  

 Parameter Instelling MENU 

V
ar

ia
n

t 
A

 

Keuze  Schoorsteen menu serviceinstellingenSysteemAanvullende 
warmtebron 

Hydraulisch schema 0 menu serviceinstellingenSysteem 

Temperatuur die de hoofd warmtebron uitschakelt 35C menu serviceinstellingenSysteemAanvullende 
warmtebron 

Temperatuur van de pompstart (8) 55C menu serviceinstellingenSysteemAanvullende 
warmtebron 

Temperatuur van de afkoeling 92C menu serviceinstellingen Systeem 
Aanvullende warmtebron 

V
ar

ia
n

t 
B

 

Keuze  Schoorsteen menu serviceinstellingenSysteemAanvullende 
warmtebron 

Hydraulisch schema 1 menu serviceinstellingenSysteem 

Temperatuur die de hoofd warmtebron uitschakelt 35C menu serviceinstellingen Systeem 
Aanvullende warmtebron 

Temperatuur van de pompstart (8) 55C menu serviceinstellingen Systeem 
Aanvullende warmtebron 

Minimale temperatuur 50C  menu serviceinstellingen Systeem Hoofd 
warmtebron  

                                          
2 Dit hydraulisch schema vormt geen ontwerp van de installatie van centrale verwarming en heeft alleen een informatieve 
functie! 
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Temperatuur van de afkoeling 92C menu serviceinstellingen Systeem 
Aanvullende warmtebron 

W
er

ki
ng

 
 

Variant A: Als de schoorsteensensor (6) tot de temperatuur (35C) opwarmt, schakelt de ketel (1) met de 
geintegreerde pomp uit. Als de schoorsteensensor (6) tot de temperatuur (55C) opwarmt, schakelt het ventiel (2) 
om en de ketelpomp (8) zet aan. Op die manier wordt de ketel (1) van het hydraulisch systeem ontbonden. Als de 
sensor (6) boven de ketelafkoeling temperatuur is, gaat de warmte aan de verwarmingscircuits en WGW worden 
overdragen.  

Variant B: als de schoorsteensensor (6) tot de temperatuur (35C) opwarmt, schakelt de ketel (1) uit. Als de 
schoorsteensensor (6) tot de temperatuur (55C) opwarmt, schakelt het ventiel (2), de pomp (5) schakelt uit en de 
schoorsteenpomp (8) zet aan. Als de temperatuur van de sensor (6) boven 92C stijgt, gaat de overschot van de 
warmte aan de verwarmingscircuits en WGW worden overdragen. Indien de schoorsteen (7) koud is, schakelt de 
pomp (5) aan of uit op basis van de gegevens van temperatuursensor (3) en de instellingen van de parameter 
Minimale temperatuur.  
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11.3 Schema 3 

 
Afb.   21 Schema met warmtebuffer A3, waarin: 1 – ketel met geintegreerde pomp, 2 – pomp (OUT-A), 3 
– temperatuursensor H1-S type CT4, 4 – warmtebuffer, 5 – pomp van de schoorsteen bestuurd door 
schoorsteenregelaar, 6 – sensor H0-S type CT4, 7 – schoorsteen met watermantel, 8 – 
watertemperatuursensor van het regelbare CIRCUIT H2, 9 – pomp van het regelbare Circuit H2, 10 – 
elektrisch cilinder van het regelbare CIRCUIT H2, 11 – schoorsteenregelaar,  12 – plaatwarmtewisselaar, 13 
– thermostatisch ventiel voor de bescherming van de temperatuur van de terugkomst, 14 - solaire pomp, 15 
– solair paneel, 16 - temperatuursensor van de solaire collector type CT6-W, 17 – watertemperatuursensor 
van het laden van de buffer door de solaire pomp, 19 – WGW circulatiepomp. 

Parameter Instelling MENU 

Hydraulisch schema 2 menu serviceinstellingenSysteem 

Keuze  Schoorsteen menu serviceinstellingenSysteemAanvullende warmtebron 

Temperatuur die de hoofd 
warmtebron uitschakelt 

35C menu serviceinstellingenSysteemAanvullende warmtebron 

Temperatuur van de afkoeling 92C menu serviceinstellingen Systeem Aanvullende 
warmtebron 

Minimale temperatuur 25C  menu serviceinstellingen Systeem Hoofd warmtebron  

Maximale temperatuur CWU 80C menu serviceinstellingen Solair  

WGW modus OFF menu serviceinstellingen WGW instellingen 

Beschrijving:  De pomp (2) werkt met de ketel (1) samen. Als de ketel (1) uitschakelt, gaat de pomp (2) met 
een vertraging van 5 min ook uitschakelen. Als de schoorsteensensor (6) tot de temperatuur (35C) opwarmt, 
schakelt de ketel (1) uit alsook de pomp (2) met 5 min. vertraging. De pomp (5) wordt door de 
schoorsteenregelaar (11) bestuurd. Als de temperatuur van de sensor (6) boven 92C strijgt, gaat de overschot 
van de warmte aan de verwarmingscircuits en WGW worden overdragen. De pomp (9) schakelt uit als de 
temperatuur van de sensor (3) beneden 25C daalt. De pomp (14) schakelt uit als de temperatuur boven 80C 
stijgt.  

 

                                          
3Dit hydraulisch schema vormt geen ontwerp van de installatie van centrale verwarming en heeft alleen een informatieve 
functie! 
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11.4 Schema 4 
 

 
Afb.   22 Schema met warmtebuffer B4, waarin: 1 – ketel, 2 – pomp (OUT-A), 3 – temperatuursensor H1-
S type CT4, 4 – warmtebuffer, 5 – pomp van de schoorsteen bestuurd door schoorsteenregelaar, 6 – sensor 
H0-S type CT4, 7 – schoorsteen met watermantel, 8 – watertemperatuursensor van het regelbare CIRCUIT 
H2, 9 – pomp van het regelbare Circuit H2, 10 – elektrisch cilinder van het regelbare CIRCUIT H2, 11 – 
schoorsteenregelaar,  12 – thermostatisch ventiel voor de bescherming van de temperatuur van de 
terugkomst.  

Parameter Instelling MENU 

Hydraulisch schema 3 menu serviceinstellingenSysteem 

Keuze Schoorsteen menu serviceinstellingenSysteemAanvullende warmtebron 

Temperatuur die de hoofd 
warmtebron uitschakelt 

35C menu serviceinstellingenSysteemAanvullende warmtebron 

Temperatuur van de 
pompstart 

55C menu serviceinstellingen Systeem Aanvullende 
warmtebron 

Temperatuur van de afkoeling 92C menu serviceinstellingen Systeem Aanvullende 
warmtebron 

Maximale temperatuur 25C  menu serviceinstellingen Systeem Hoofd warmtebron  

Beschrijving:  De pomp (2) werkt met de ketel (1) samen. Als de ketel (1) uitschakelt, gaat de pomp (2) met 
een vertraging van 5 min ook uitschakelen. Als de schoorsteensensor (6) tot de temperatuur (35C) opwarmt, 
schakelt de ketel (1) uit alsook de pomp (2) met 5 min. vertraging. De pomp (5) wordt door de 
schoorsteenregelaar (11) bestuurd. Als de temperatuur van de sensor (6) boven 92C stijgt, gaat de overschot 
van de warmte aan de verwarmingscircuits en WGW worden overdragen. De pomp (9) schakelt uit als de 
temperatuur van de sensor (3) beneden 25C daalt.  

                                          
4Dit hydraulisch schema vormt geen ontwerp van de installatie van centrale verwarming en heeft alleen een informatieve 
functie! 
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12 Elektrische installatie  

De regelaar is aan de spanning 230V~, 50Hz aangepast. Kenmerken van de installatie: 
 driedraaden (met aardingskabel), 
 uitgevoerd conform de geldende voorschriften. 

 

 

Let op: risico van elektrocutie. Na het uitzetten van de regelaar met behulp van 
aanraakscherm de gevaarlijke spanning blijft op de klemmen van de regelaar. Daarom 
alvorens met de montagewerkzaamheden te beginnen, schakel de netwerkspanning uit 
en verzeker u zich dat op de klemmen en draaden er geen gevaarlijke spanning meer 
is.  

De aansluitingsdraaden mogen geen oppervlaktes aanraken die boven hun nominale 
werkingstemperatuur is. De klemmen op de rechter zijde van het toestel gemarkeerd met L, N, 1-
20 zijn bestemd voor de aansluiting van toestellen met de netwerkspanning 230V~. De klemmen 
21-47 en RJ zijn bestemd voor samenwerking met laagspanning toestellen (onder 12V).   
 

 

De aansluiting van de netwerkspanning 230~ op de klemmen 21-47, RJ of 
USB connector gaat een beschadiging van de regelaar veroorzaken en vormt 
een risico van elektrocutie.  

 

 

Afb.   23 Aansluiting van de draaden, waarin 1 – juist aangesloten draad, 2 – foutief 
aangesloten draad (het is niet toegestaan om de overschoot van de draaden in het toestel 
te plaatsen), 3 – smoorspoelen  

 

De naar de regelaar ingevoerde draaden dienen door de smoorspoelen (3) te worden 
uitgetrokken. Draai de smoorspoelen vast.   
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Verzeker u zich dat de smoorspoelen juist vastgedraaid zijn door aan de draad te trekken – de 
draad mag niet uitgetrokken worden. De lengte van de isolatie van de buitenband dient zo 
mogelijk klein te zijn, maximaal 60 mm. Indien langere isolatie van de draadenband nodig is, 
klem de draaden samen of met andere draaden in de buurt van de verbinding zodanig bij het 
afvallen van enkelvoudige draad geen contact met de gevaarlijke onderdelen ontstaat. De lengte 
van de isolatie van de draaden wordt in de tabel van pt  14 aangegeven. Het is verboden om de 
overschot van de draaden in de buurt van de verbinding samen te binden of de niet aangesloten 
draaden binnen de regelaar te laten (risico van contact met hete elementen of elementen onder 
gevaarlijke spanning).  

Aardingskabels sluit op de klemmen gemarkeerd met :  aan. 

12.1 Elektrisch schema  

 

Afb.   24 Schema van elektrische verbindingen van de regelaar, waarin: H1-S – temperatuursensor van de directe omloop 
/ hydraulische koppeling type CT-4, H2-S – watertemperatuursensor van de regelbare omloop type CT-4, H3-S – 
watertemperatuursensor van de regelbare omloop type CT-4, HDW – watertemperatuursensor van de warm 
gebruikswater bak, SL- solaire sensor van de warm gebruikswater bak type CT-6, SH – solaire collectorsensor type CT6-
W, WS – buitentemperatuursensor type CT6-P,  H0-S – universele temperatuursensor, bv. voor de temperatuurmeting 
van de schoorsteen met watermantel, H1-T kamerthermostaat van de onafhankelijke verwarmingscircuit,  H2-T 
kamerthermostaat van de onafhankelijke verwarmingscircuit,  L N PE  - netwerkspanning 230V~, 50Hz, FU – 
smeltzekerheid, S-P – solaire pomp, OUT-B – uitgang voor de besturing van de omschakelventiel en schoorsteenpomp 
met watermantel, OUT-A – uitgang voor de besturing van de waterpomp van de warmtebron (ketel), Z-P –pomp voor het 
laden van warm gebruikswater bak, C-P – pomp voor de circulatie van warm gebruikswater, H1-P – waterpomp van de 
directe omloop (niet regelbaar), H2-P – waterpomp van de regelbare omloop,  H3-P – waterpomp van de regelbare 
omloop,  H2-M – elektrisch cilinder van de regelbare omloop, H3-M – elektrisch cilinder van de regelbare omloop, S-B – 
warmtebron (ketelaansluiting), CPU – besturing, B,C – modules voor aanvullende verwarmingscircuits, T1, T2 – 
kamerthermostaten van onafhankelijke verwarmingscircuits (let op: de functie van kamerthermostaat wordt door 
regelaarpaneel uitgevoerd, op die manier is het niet nodig om extra kamerthermostaten te monteren). 
.  
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13 Service menu  

Toegang tot service menu:  

menu →  → wachtwoord:0000 → OK 
 

Serviceinstellingen 

Instellingen OMLOOP H1 
Instellingen OMLOOP H2 
Instellingen OMLOOP H3 
Instellingen OMLOOP CWU 
Systeem 
Solair 
Handmatige besturing 
Fabrieksinstellingen terugzetten  
Paneeladres  
Aanrakscherm kalibreren  

 
Instellingen OMLOOP H1 (nieregulowany) 
Bediening 

 OFF 
 ON  

Regelmethode* 
 vaste waarde 
 weer 

Weerbesturing 
 verwarmingscurve  
 verschuiving van de 

verwarmingscurve 
Vaste ingestelde watertemperatuur* 
Verlaging van vaste watertemperatuur* 
Kamerthermostaat keuze  

 Geen 
 Paneel 1 
 Thermostaat T1 
 Thermostaat T2 

Kamerthermostaat functie 
 Thermostaat 
 Temperatuur correctie 

Kamertemperatuur correctie* 

Verlaging van de watertemperatuur 
door thermostaat* 
Pompblokkade door thermostaat 

 Nee 
 Ja  

Minimale temperatuur 
Maximale temperatuur 

 
Instellingen OMLOOP H2,H3 (regulowany) 
Bediening 

 OFF 
 ON  

Regelmethode* 
 vaste waarde 
 weer 

Weerbesturing 
 verwarmingscurve  
 verschuiving van de 

verwarmingscurve 
Vaste ingestelde watertemperatuur* 
Verlaging van vaste watertemperatuur* 
Kamerthermostaat keuze  

 Geen 
 Paneel 1 
 Klem 30-31 
 Klem 30-32 

Kamerthermostaat functie 
 Thermostaat 
 Temperatuur correctie 

Kamertemperatuur correctie* 

Verlaging van de watertemperatuur 
door thermostaat* 
Pompblokkade door thermostaat 

 Nee 
 Ja  

Minimale temperatuur 
Maximale temperatuur 
Openingstijd van ventiel  
Werking tijdens ZOMER  

 Nee 
 Ja  

Mixer ongevoeligheid  
Evenredigheidsbereik  
Volledige vaste tijd  
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Instellingen OMLOOP WGW 
Bediening 

 OFF 
 ON  

Minimale temperatuur WGW 
Maximale temperatuur WGW 
Prioriteit WGW 
Verlengig van pompwerking WGW 
Bediening van de circulatiepomp WGW 
Pauzetijd van circulatie WGW 
Starttemperatuur van circulatiepomp  
WGW bak hysterese  
Legionella 

 Nee 
 Ja   

 
Systeem 
Hoofd warmtebron  

 Keuze 
 Geen 

 Gas- / olieketel  

 Hysterese  
 Minimale temperatuur  
 Temperatuur van de 

ketelafkoeling 
 Verhooging van de ingestelde 

temperatuur 
Aanvullende warmtebron 

 Wybór 
 Geen 

 Schoorsteen 

 Pelletketel 
 Temperatuur die de hoofd 

waterbron uitschakelt 
 Temperatuur van pompstart  
 Temperatuur van afkoeling 

Hydraulisch schema 
 0 
 1 

Hysterese van kamerthermostaat  
Antivries  

 OFF 
 ON  

Antivries – vertraging  

Tijd van automatische pompblokkade 
Kamerthermostaat 

 Blokkadetijd van 
verwarmingscircuit  

 Werktijd van verwarmingscircuit 
 

Solair* 
Bediening 

 OFF 
 ON  

Delta T van uitschakeling van solaire 
pomp  
Delta T van uitschakeling van solaire 
pomp 
Minimale temperatuur van collector 
Maximale temperatuur val collector 
Uitschakeltemperatuur van collector  
Minimale pomptoeren 
Antivries – solair  
Maximale temperatuur WGW 

 
Paneeladres  

 Adres 1 
 Adres 2 
 … 
 Adres 6 

 
* Niet beschikbaar indien de juiste 
sensor aangesloten is of door een 
ander parameter deze post verschuild 
is.  
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13.1 Serviceinstellingen van Omloop H1  
 Directe omloop (niet regelbaar) 

Naam Bereik 
Instelling 

** 
Beschrijving  

Bediening ON,OFF ON 
ON – aanzetten van de omloop, 
OFF – uitzetten van de omloop, 

Regelmethode  
vaste waarde,  

weer  
weer 

vaste waarde – vaste ingestelde watertemperatuur in de 
niet regelbare omloop  
weer – watertemperatuur in de omloop wordt op basis van 
buitentemperatuursensor ingesteld.  
Parameter is niet zichtbaar als er geen 
buitentemperatuursensor aangesloten is  

Weerbesturing 

 Verwarmingscu
rve 

0,1 … 4,0 0,8 

Hoe hogere de verwarmingscurve, des te grotere de 
watertemperatuur in de verwarmingscircuit: 
vloerverwarming:  0,2 -0,6 
radiatorenverwarming:  1,0 - 1,6 
Gedetailleerde beschrijving zie pt. 10.11, pag. 27  
Parameter is beschikbaar als Regelmethode = weer.   

 Horizontale 
verschuiving 
van de curve  

-20 … 20 °C 
Bijreguleren van de verwarmingscurve.  
Gedetailleerde beschrijving zie pt. 10.11, pag. 27  
Parameter is beschikbaar als Regelmethode = weer.   

Vaste ingestelde 
watertemperatuur  

20 … 85 45 °C 

Als de regelmethode = vaste waarde schakelt de 
warmtebron op het moment van het bereiken van vaste 
ingestelde temperatuur uit. Volgende inschakeling gebeurt 
na daling van de temperatuur over de waarde van 
warmtebron hysterese. Parameter is niet beschikbaar als 
Regelmethode = weer.   

Verlaging van vaste 
watertemperatuur  

0…80 10°C 
Als Regelmethode = vaste waarde, de vaste ingestelde 
temperatuur wordt in de navolgende modi verlaagd: 
NACHT, AUTO, UITGAAN, VAKANTIE  

Kamerthermostaat keuze  
Geen, Paneel 1, 
Klem 29-30, Klem 29-
31 

Paneel 1 

Parameter schrijft de kamerthermostaat aan de 
verwarmingscircuit toe.  
Geen – kamertemperatuur heeft geen invloed op de 
verwarmingscircuit,  
Paneel 1 – de gegevens van kamertemperatuur van het 
besturingspaneel beïnvloeden de ingestelde 
watertemperatuur in de verwarmingscircuit. De naam 
“Paneel 1” kan in het hoofdmenu gewijzigd worden, bv. op 
“Woonkamer” als het paneel in de woonkamer zich 
bevindt. 
Klem 29-30 of Klem 29-31 – de regelaar geeft het signaal 
ON/OFF van de universele kamerthermostaat naar de 
klemmen 29-30 of 29-31 in de uitvoeringsmodule door. Let 
op: na gebruik van universele kamerthermostaat op de 
klemmen 29-30 of 29-31 is het niet mogelijk om de 
watertemperatuur in de omloop te corrigeren! Daarom is 
het aangeraden om het besturingspaneel als 
kamerthermostaat te gebruiken (instelling PANEEL1).  

Kamerthermostaat functie  
Thermostaat, 
correctie  

Correctie 

Thermostaat – de overschrijding van de ingestelde 
kamertemperatuur veroorzaakt de verlaging van de 
ingestelde watertemperatuur in de verwarmingscircuit over 
de waarde “Verlaging van watertemperatuur door 
thermostaat” 
Correctie – de overschrijding van de ingestelde 
kamertemperatuur veroorzaakt de correctie van de 
ingestelde watertemperatuur in de verwarmingscircuit. De 
correctie is evenredig naar de parameter 
temperatuurcorrectie en naar het temperatuurverschil 
tussen de ingestelde en gemeten temperatuur  
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Temperatuurcorrectie  0 … 100 20 

Hoe hogere de waarde van deze parameter, des te hogere 
de correctie van de ingestelde watertemperatuur in het 
verwarmingscircuit 
De ingestelde temperatuur wordt met de waarde delT 
gecorrigeerd: 
delT  = (TsetR – TmR)* temperatuurcorrectie / 10, 
waarin: 
TsetR  - ingestelde kamertemperatuur, 
TmR  - gemeten kamertemperatuur.  
De ingestelde temperatuur wordt niet gecorrigeerd indien 
de temperatuurcorrectie = 0. Parameter verdwijnt, als 
Kamerthermostaat functie = thermostaat. 

Verlaging van de 
watertemperatuur door 
thermostaat 

0 … 50 8°C 

Parameter geldt alleen indien de Kamerthermostaat 
functie = thermostaat. De overschrijding van de ingestelde 
temperatuur in de kamer veroorzaakt verlaging van de 
ingestelde watertemperatuur in de verwarmingscircuit over 
de waarde van “Verlaging van de watertemperatuur door 
thermostaat”.  
De ingestelde temperatuur wordt niet gewijzigd indien 
Verlaging van de watertemperatuur door thermostaat = 0. 
Parameter verdwijnt, ale Kamerthermostaat functie = 
correctie. 

Blokkade van de pomp 
van kamerthermostaat 

Nee, Ja Nee 

Nee – bij overschrijding van de ingestelde 
kamertemperatuur wordt de verwarmingscircuit pomp niet 
geblokkeerd,  
Ja – bij overschrijding van de ingestelde 
kamertemperatuur wordt de verwarmingscircuit pomp wel 
geblokkeerd.  
Tijdens de blokkade van de pomp kan de 
kamerthermostaat het „vallen” van te temperatuur 
voorkomen. Er zijn twee parameters ervoor: Blokkadetijd 
van de verwarmingscircuit en werktijd van de 
verwarmingscircuit gelokaliseerd in het menu → 
serviceinstellingen→ systeem  → kamerthermostaat . 

Minimale temperatuur 15 … 65 20°C 
Minimale ingestelde watertemperatuur van het 
verwarmingscircuit 

Maximale temperatuur 20 … 90 70°C 
Maximale ingestelde watertemperatuur van het 
verwarmingscircuit.  

Circuitnaam A…Z H1 Wijziging van de circuitnaam  

 

 

Let op: Omloop H1 is niet regelbaar. Om die reden de ingestelde temperatuur 
van Omloop H1 is dezelfde als de ingestelde temperatuur van de warmtebron. 
De instellingen van de warmtebron van pt. 13.5 pag. 43 beïnvloeden direct de 
Omloop H1. De ingestelde temperatuur van de niet regelbare Omloop H1 gaat 
automatisch verhoogd worden om de warmte voor de regelbare Omlopen H2 en 
H3 te verzekeren.  
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13.2 Serviceinstellingen Omloop H2 
Regelbare omloop   

Naam Bereik 
Instelling 

** 
Beschrijving  

Bediening 
OFF, ON 

(radiatoren), ON 
(vloer) 

ON (vloer) 

OFF – uitzetten van de omloop,
ON (radiatoren) – de omloop is voor de radiatoren 
verwarming aangezet, 
ON (vloer) – de omloop is voor de vloer verwarming 
aangezet. De regelaar controleert of de grenstemperatuur 
van de vloeromloop niet overschreden raakt. Grote 
temperatuur van de vloeromloop kan vernietiging van de 
vloerconstructie of brandwonden van de gebruikers tot 
gevolg hebben.  

Regelmethode  
vaste waarde,  

weer  
weer 

vaste waarde – vaste ingestelde watertemperatuur in de 
regelbare omloop  
weer – watertemperatuur in de omloop wordt op basis van 
buitentemperatuursensor ingesteld.  
Parameter is niet zichtbaar als er geen 
buitentemperatuursensor aangesloten is. Als de 
buitentemperatuursensor beschadigd of niet aangesloten 
is, volgt een automatische wijziging van de instelling 
regelmethode = vaste waarde  

Weerbesturing    

 Verwarmingscu
rve 

0,1 … 4,0 0,8 

Hoe hogere de verwarmingscurve, des te grotere de 
watertemperatuur in de verwarmingscircuit. Voorgestelde 
instellingen: 
vloerverwarming:  0,2 -0,6 
radiatorenverwarming:  1,0 - 1,6 
Gedetailleerde beschrijving zie pt. 10.11, pag. 27  
Parameter is beschikbaar als Regelmethode = weer.   

 Horizontale 
verschuiving 
van de curve  

-20 … 20 °C 
Bijreguleren van de verwarmingscurve.  
Gedetailleerde beschrijving zie pt. 10.11, pag. 27  
Parameter is beschikbaar als Regelmethode = weer.   

Vaste ingestelde 
watertemperatuur  

20 … 85 45 °C 

Als de Regelmethode = vaste waarde, dan de ingestelde 
temperatuur van de regelbare omloop = Vaste ingestelde 
watertemperatuur. Parameter is niet beschikbaar als 
Regelmethode = weer.   

Verlaging van vaste 
watertemperatuur  

0…80 10°C 
Als Regelmethode = vaste waarde, de vaste ingestelde 
temperatuur wordt in de navolgende modi verlaagd: 
NACHT, AUTO, UITGAAN, VAKANTIE 

Kamerthermostaat keuze  
Geen, Paneel 1, 
Klem 30-31, Klem 30-
32 

Paneel 1 

Parameter schrijft de kamerthermostaat aan de 
verwarmingscircuit toe.  
Geen – kamertemperatuur heeft geen invloed op de 
verwarmingscircuit, 
Paneel 1 – de gegevens van kamertemperatuur van het 
besturingspaneel beïnvloeden de ingestelde 
watertemperatuur in de verwarmingscircuit. De naam 
“Paneel 1” kan in het hoofdmenu gewijzigd worden, bv. op 
“Woonkamer” als het paneel in de woonkamer zich 
bevindt. 
Klem 29-30 of Klem 29-31 – de regelaar geeft het signaal 
ON/OFF van de universele kamerthermostaat naar de 
klemmen 29-30 of 29-31 in de uitvoeringsmodule door. Let 
op: na gebruik van universele kamerthermostaat op de 
klemmen 29-30 of 29-31 is het niet mogelijk om de 
watertemperatuur in de omloop te corrigeren! Daarom is 
het aangeraden om het besturingspaneel als 
kamerthermostaat te gebruiken (instelling PANEEL1). 
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Kamerthermostaat functie  
Thermostaat, 
correctie  

Correctie 

Thermostaat – de overschrijding van de ingestelde 
kamertemperatuur veroorzaakt de verlaging van de 
ingestelde watertemperatuur in de verwarmingscircuit over 
de waarde “Verlaging van watertemperatuur door 
thermostaat” 
Correctie – de overschrijding van de ingestelde 
kamertemperatuur veroorzaakt de correctie van de 
ingestelde watertemperatuur in de verwarmingscircuit. De 
correctie is evenredig naar de parameter 
temperatuurcorrectie en naar het temperatuurverschil 
tussen de ingestelde en gemeten temperatuur 

Temperatuurcorrectie  0 … 100 20 

Hoe hogere de waarde van deze parameter, des te hogere 
de correctie van de ingestelde watertemperatuur in het 
verwarmingscircuit 
De ingestelde temperatuur wordt met de waarde delT 
gecorrigeerd: 
delT  = (TsetR – TmR)* temperatuurcorrectie / 10, 
waarin: 
TsetR  - ingestelde kamertemperatuur, 
TmR  - gemeten kamertemperatuur.  
De ingestelde temperatuur wordt niet gecorrigeerd indien 
de temperatuurcorrectie = 0. Parameter verdwijnt, ale 
Kamerthermostaat functie = thermostaat. 

Verlaging van de 
watertemperatuur door 
thermostaat 

0 … 50 8°C 

Parameter geldt alleen indien de Kamerthermostaat 
functie = thermostaat. De overschrijding van de ingestelde 
temperatuur in de kamer veroorzaakt verlaging van de 
ingestelde watertemperatuur in de verwarmingscircuit over 
de waarde van “Verlaging van de watertemperatuur door 
thermostaat”.  
De ingestelde temperatuur wordt niet gewijzigd indien 
Verlaging van de watertemperatuur door thermostaat = 0. 
Parameter verdwijnt, als Kamerthermostaat functie = 
correctie. 

Circuitnaam  A…Z H2 Wijziging van de circuitnaam 

Blokkade van de pomp 
van kamerthermostaat 

Nee, Ja Nee 

Nee – bij overschrijding van de ingestelde 
kamertemperatuur wordt de verwarmingscircuit niet 
geblokkeerd,  
Ja – bij overschrijding van de ingestelde 
kamertemperatuur wordt de verwarmingscircuit pomp wel 
geblokkeerd.  
Tijdens de blokkade van de pomp kan de 
kamerthermostaat het „vallen” van te temperatuur 
voorkomen. Er zijn twee parameters ervoor: Blokkadetijd 
van de verwarmingscircuit en werktijd van de 
verwarmingscircuit gelokaliseerd in het menu → 
serviceinstellingen→ systeem  → kamerthermostaat . 

Minimale temperatuur  15 … 65 20°C 
Minimale ingestelde watertemperatuur van de 
verwarmingscircuit  

Maximale temperatuur 20 … 90 70°C 

Maximale ingestelde watertemperatuur van de 
verwarmingscircuit. Indien Maximale temperatuur>55°C en 
Bediening = ON (vloer) dan gaat de regelaar 55°C als de 
maximale waarde beschouwen zodat geen risico van 
beschadiging van de vloerconstructie of brandwonden van 
de gebruikers ontstaat.  

Openingstijd van ventiel  60 … 255 160s 
Lees op de behuizing van de cilinder de volledige tijd van 
de opening van het ventiel. Meestal staat het op het 
typeplaatje en valt binnen 90 – 180 s.  

Werking tijdens ZOMER Nee, JA Nee 

Dankzij deze parameter kan de verwarmingscircuit buiten 
de verwarmingsperiode, ondanks de instelling Modus 
ZOMER = ON worden ingeschakeld. Bv. de 
vloerverwarming in de badkamer kan in het voorjaar of 
najaar aangezet worden als niet het gehele gebouw maar 
alleen maar de badkamer verwarmd wordt.  
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Mixer ongevoeligheid  0,0 … 4,0 2°C 

Deze parameter regelt de ongevoeligheidswaarde op de 
temperatuur (dode zone) voor de regelbare omloop. De 
regelaar bestuurt de cilinder op zulke manier zodat de 
waarde van de door de sensor gemeten temperatuur gelijk 
aan de ingestelde waarde is. Toch om te vakke 
bewegingen van de cilinder te vermijden, die de 
levensduur ervan kunnen verkorten, gebeurt de regeling 
pas als de gemeten watertemperatuur hoger of lager van 
de ingestelde waarde groter dan de waarde van 
ongevoeligheid van de mixer is.  

Evenredigheidsbereik  1 … 6 3 
Geavanceerde parameter, indien niet nodig voer geen 
wijzigingen erin.  

Volledig tijdsverlies 0 … 255 160 
Geavanceerde parameter, indien niet nodig voer geen 
wijzigingen erin. 

13.3 Serviceinstellingen Omloop H3 

De instellingen voor de regelbare Omloop H3 zijn analogisch als voor de Omloop H2, zie pt. 13.2. 

13.4 Serviceinstellingen Omloop WGW 
Instellingen OMLOOP WGW (omloop van warm gebruikswater en circulatie)  

Naam Bereik 
Instelling 

** 
Beschrijving  

Bediening OFF, ON  ON  
OFF – uitzetten van WGW bak 
ON – aanzetten van WGW bak 

Minimale temperatuur  5 … 55 20°C Minimale ingestelde watertemperatuur in de bak  

Maximale temperatuur 25 … 95 55°C 

Maximale ingestelde watertemperatuur in de bak. Deze 
parameter bepaalt tot welke maximale temperatuur de WGW 
bak bij het afwerpen van de warmteoverschot van de ketel 
naar de solaire collector verwarmd gaat worden. Het is een 
zeer belangrijke parameter omdat te grote waarde kan het 
risico van brandwonden van de gebruikers van het 
gebruikswater tot gevolg hebben. Te lage waarde van deze 
parameter gaat veroorzaken, dat bij het oververhitting van de 
ketel er geen mogelijkheid van het afvoeren van de 
warmteoverschot naar de WGW bak bestaat. In de installaties 
met solair systeem te kleine waarde gaat de warmtewinst 
beperken omdat de solaire pomp de WGW bak tot aan de 
maximale WGW temperatuur laadt. Het ontwerp van de warm 
gebruikswater installatie dient de mogelijkheid van 
regelaarstoring in acht nemen. Bij een regelaarstoring kan het 
water in de bak gevaarlijk opwarmen, waardoor het risico van 
brandwonden van de gebruikers ontstaat. Er dient een 
aanvullende beveiliging in de vorm van thermostatische 
ventielen toegepast te worden.  

Prioriteit WGW OFF, ON ON 

OFF – laden van de WGW bak gebeurt bij aangezette 
verwarmingscircuits (tegelijkertijd) 
ON – laden van de WGW bak gebeurt bij uitgezette 
verwarmingscircuits 

Verlenging van de 
pompwerking WGW 

0 … 255 0 min. 

Na lading van de WGW bak en het uitschakelen van de WGW 
pomp kan het gevaar van oververhitting van de ketel 
ontstaan. Het ontstaat als de ingestelde WGW temperatuur 
hoger dan de ingestelde keteltemperatuur is. Dit probleem in 
het bijzonder geldt voor de werking van de WGW pomp in de 
“ZOMER” modus waarin de pomp van de verwarmingscircuits 
uitgeschakeld is. Om de ketel af te koelen, kan de werking 
van de WGW pomp met de tijd van Verlenging van de 
pompwerking WGW verlengd worden.  

Bediening van de 
circulatiepomp WGW 

OFF, ON ON 
OFF – uitzetten van de WGW circulatiepomp  
ON – aanzetten van de WGW circulatiepomp 
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Pauzetijd van de 
circulatie WGW 

0 … 255 25 min. 
Pauzetijd tussen de periodes van werking van de 
circulatiepomp is door de waarde van de parameter pauzetijd 
van de circulatie (aanbevolen instelling 15 – 40 min) 
gedefinieerd. De circulatiepomp werkt cyclisch door de 
werktijd van de circulatie (aanbevolen instelling 60 – 120 s.). 

Werktijd van de circulatie 
WGW 

0 … 80 25 s 

Temperatuur van de 
circulatiepompstart  

0 … 50 25°C 

Om energie te besparen wordt de WGW circulatiepomp 
uitgeschakeld als de temperatuur van de warm gebruikswater 
bak lager dan de Temperatuur van de circulatiepompstart 
gaat worden 

WGW bak hysterese 1 … 15  5°C 
WGW bak gaat tot de ingestelde temperatuur worden 
geladen. Na daling van de watertemperatuur in de bak van de 
waarde WGW bak hysterese gaat de laadpomp opnieuw 
inschakelen en de WGW bak wordt geladen  

Legionella OFF, ON OFF 

OFF – Legionella functie uitzetten 
ON – Legionella functie aanzetten  
Een keer per week om 20:00 wordt het warme gebruikswater 
tot 70°C opgewarmd om de WGW bak te ontsmetten. Let op: 
risico van brandwonden door heet water. Stel de gebruikers 
op de hoogte van de ingeschakelde functie!   

 

13.5 Systeem 
Systeem 

Naam Bereik 
Instelling*

* 
Beschrijving  

Hoofd warmtebron  

 Keuze  Geen, Gas-/olieketel 
Gas-
/olieketel 

Geen – regelaar heeft geen invloed op de werking van de 
warmtebron, 
Gas-/olieketel – regelaar schakelt de warmtebron in of uit 
afhankelijk van de behoefte aan warmte  

 Hysterese  1 … 30 4°C 

Hysterese van de warmtebron. De warmtebron schakelt bij 
de ingestelde watertemperatuur in – Hysterese/2. De 
warmtebron schakelt bij de ingestelde watertemperatuur uit 
+ Hysterese/2.  

 Minimale temperatuur  20 … 80 20°C 
Minimale temperatuur van de warmtebron en tegelijkertijd 
de minimale temperatuur van de Omloop H1 (niet 
regelbaar) 

 Temperatuur van de 
ketelafkoeling  

40 … 100 95°C 
Als de temperatuur boven de waarde stijgt, gaat de 
overschot van de warmte aan de verwarmingscircuits en 
WGW worden overdragen.  

 Verhoging van de 
ingestelde 
temperatuur  

0 … 20 5°C 

Verhoging van de ingestelde temperatuur van de 
warmtebron boven de ingestelde WGW bak temperatuur of 
verwarmingscircuit temperatuur. Let op, de ingestelde 
temperatuur van de warmtebron is tegelijkertijd de 
ingestelde temperatuur van de niet regelbare Omloop H1.  

Aanvullende warmtebron 

 Keuze 
Geen, Schoorsteen, 
Automatische ketel  

  
Geen 

Geen – schakelt de werking van de aanvullende 
warmtebron uit, 
Schoorsteen  – de regelaar bestuurt de werking van de 
vaste brandstof schoorsteen met watermantel, zie 11.2. Om 
de schoorsteen tegen oververhitting te beschermen, laat de 
regelaar de blokkade langer dan de verwarmingscircuit niet 
toe. Als een alarmsituatie van oververhitting ontstaat nemen 
de verwarmingscircuits de warmte van de schoorsteen af.  
Automatische ketel  – de regelaar bestuurt de werking van 
de automatische ketel op vaste brandstof. De 
verwarmingscircuits nemen de warmte van de ketel af als 
een alarmsituatie van oververhitting ontstaat.  

 Temperatuur die de 
hoofd warmtebron 
uitschakelt 

20 … 80 40°C 
De hoofd warmtebron schakelt boven deze waarde van de 
gemeten temperatuur van de sensor van de aanvullende 
warmtebron H0-S uit. 

  



44 
 

 Temperatuur van de 
pompstart  

1 … 80 50°C 

De pomp van de ketel wordt ingeschakeld als de 
temperatuur van de schoorsteen of automatisch ketel op 
vaste brandstof boven de Temperatuur van de pompstart 
stijgt  

 Temperatuur van de 
ketelafkoeling  

70 … 100 95°C 

De overschot van de warmte wordt aan twee 
verwarmingscircuits en WGW overgedragen als de 
temperatuursensor van de aanvullende warmtebron de 
Temperatuur van de ketelafkoeling overschrijdt  

Hydraulisch schema 0,1 0 
Deze parameter bepaalt de typische kenmerken van de 
hydraulische installatie pt. 11.  

Hysterese van 
kamerthermostaat  0,2 … 5,0 0, 3°C 

Hysterese van de kamerthermostaat. Wordt toegepast als 
in de instellingen van de verwarmingscircuit 
Kamerthermostaat functie = thermostaat  

Antivries  OFF, ON OFF 
OFF – uitzetten van de functie  
ON – aanzetten van de functie  
Zie beschrijving pt 9.2.  

Antivries vertraging  1 … 12 4h 
Vertraging van het aanzetten van de antivries functie. Zie 
beschrijving pt. 9.2.  

Kamerthermostaat  
 Blokkadetijd van de 

verwarmingscircuit  
0 … 255 10 min. 

Wordt toegepast alleen indien voor de verwarmingscircuit 
de Pompblokkade van kamerthermostaat = Ja is en als 
Kamerthermostaat functie = thermostaat. Indien de 
verwarmingscircuit door kamerthermostaat geblokkeerd 
wordt na de Blokkadetijd van de verwarmingscircuit wordt 
deze ontgrendeld door de werktijd van de 
verwarmingscircuit ondanks de kamerthermostaat steeds 
geen werking van de verwarmingscircuit toelaat. Op die 
manier kunnen te grote temperatuurverliezen in de 
verwarmde ruimtes voorkomen worden.  

 Werktijd van de 
verwarmingscircuit  0 … 255 5 min. 

13.6 Solar 

De instellingen van de solair zijn in het menu bereikbaar pas als de temperatuursensoren en SH 
volgens 11.1 en 12.1 aangesloten zijn. 
Solar 

Naam Bereik 
Instelling*

* 
Beschrijving  

Bediening OFF, ON  ON  
OFF – uitzetten van de werking van solair systeem  
ON – aanzetten van de werking van solair systeem 

Delta T van de 
uitschakeling van de 
solaire pomp  

1,5 … 20 7°C 

Als het verschil tussen de temperatuur van de solaire 
collector en de onderste temperatuur van de WGW bak boven 
de waarde van Delta T van de uitschakeling van de solaire 
pomp stijgt, gaat de solaire pomp aangezet worden.  

Delta T van de 
uitschakeling van de 
solaire pomp 

1 … 19 3°C 

Als het verschil tussen de temperatuur van de solaire 
collector en de onderste temperatuur van de WGW bak 
beneden de waarde van Delta T van de uitschakeling van de 
solaire pomp daalt, gaat de solaire pomp uitgezet worden. 

Minimale temperatuur 
van de collector  

4 … 110 10°C 

Beneden deze temperatuur van de solaire collector wordt de 
solaire pomp niet ingeschakeld. Indien de Minimale 
temperatuur van de collector = 0 is deze functie 
uitgeschakeld.  

Maximale temperatuur 
van de collector  

110 … 150 120°C 

Boven deze temperatuur van de solaire collector wordt de 
solaire pomp ingeschakeld om het solaire paneel af te koelen 
en indien de temperatuur in de WGW bak de maximale 
waarde niet overschrijdt. Indien de Maximale temperatuur van 
de collector = 0 is deze functie uitgeschakeld. 

Temperatuur van het 
uitschakelen van de 
collector  

115 … 200 150°C 

Boven deze temperatuur wordt de solaire pomp uitgeschakeld 
om de pomp tegen oververhitting te beschermen. De 
volgende inschakeling van de pomp gaat pas na afkoeling 
van het solaire paneel gebeuren. Zie beschrijving in pt. 9.1. 
Indien de Temperatuur van het uitschakelen van de collector 
= 0 is deze functie uitgeschakeld. 
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Minimaal toerental van de 
pomp  

0, 15 … 100 15% 

Minimaal toerental van de pomp = 0 de functie van de 
modulatie van de toerental van de solaire pomp is 
uitgeschakeld (de pomp werkt altijd op 100%)       Minimaal 
toerental van de pomp > 0 de functie van de modulatie van 
het toerental is ingeschakeld. De functie maakt mogelijk om 
de opname van de warmtekracht van het solaire paneel bij 
zwak zonlicht te vergroten. De solaire pomp vermindert het 
toerental als het verschil tussen de sensor van de solaire 
collector en de temperatuur van de onderste WGW bak 
vermindert  

Antivries (solair) 0 , -15 … -35 0°C 

De temperatuur van het solaire paneel waarop de antivries 
functie geactiveerd wordt. De waarde dient hooger te zijn dan 
de vriestemperatuur van het stof in het solaire systeem, bv. 
glicool. De solaire pomp wordt ingeschakeld als de 
temperatuur van het solair paneel beneden de waarde van 
Antivries (solair) daalt, waardoor de warmte van de WGW bak 
afgenomen wordt en het paneel wordt opgewarmd. Let op: 
inschakelen van deze functie kan groot verlies van energie 
veroorzaken. Als Antivries (solar) = “0” is de antivries functie 
uitgeschakeld.  

Maximale temperatuur 25 … 90 55°C 

Maximale ingestelde watertemperatuur in de bak. Deze 
parameter bepaalt tot welke maximale temperatuur de WGW 
bak bij het afwerpen van de warmteoverschot van de ketel 
naar de solaire collector verwarmd gaat worden. Het is een 
zeer belangrijke parameter omdat te grote waarde kan het 
risico van brandwonden van de gebruikers van het 
gebruikswater tot gevolg hebben. Te lage waarde van deze 
parameter gaat veroorzaken, dat bij het oververhitting van de 
ketel er geen mogelijkheid van het afvoeren van de 
warmteoverschot naar de WGW bak bestaat. In de installaties 
met solair systeem te kleine waarde gaat de warmtewinst 
beperken omdat de solaire pomp de WGW bak tot aan de 
maximale WGW temperatuur laadt. Het ontwerp van de warm 
gebruikswater installatie dient de mogelijkheid van 
regelaarstoring in acht nemen. Bij een regelaarstoring kan het 
water in de bak gevaarlijk opwarmen, waardoor het risico van 
brandwonden van de gebruikers ontstaat. Er dient een 
aanvullende beveiliging in de vorm van thermostatische 
ventielen toegepast te worden.  

 

13.7 Paneeladres 
Solair  

Naam Bereik** Instelling** Beschrijving  

Paneeladres 
Adres1, Aders2 … 

Adres7 Adres1 

Parameter geldt bij enkele besturingspanelen. Elk paneel 
dient een ander adres te hebben. Het adres wordt 
automatisch toegekend en het is niet aangeraden om deze te 
wijzigen tenzij er problemen met automatische toekenning 
optreden.  

 
** de aangegeven fabrieksinstellingen hebben alleen een informatieve 
functie. Alvorens de regelaar aan te zetten, controleer of de 
fabriksinstellingen met de verwachte waardes overeenstemmen.  
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14 Technische gegevens 

Spanning  230V~; 50Hz; 

Stroom opgenomen door de 
regelaar  

I = 0,04 A5 

Maximale stroomsterkte  6 (6) A 

Beveiligingsniveau IP20 

Omgevingstemperatuur  0...45 C 

Opslagtemperatuur  0...55 C 

Relatieve waarde 
5 - 85% zonder 
stroom condensatie  

Metingsbereik van de sensoren 
CT4 

0...100 C 

Metingsbereik van de sensor 
CT6-P 

-35...40 C 

Nauwkeurigheid van de meting   2 C 

Klemmen  

netwerk en 
signalen 

schroeven, diameter 
van de draad tot 
2,5mm2, 
draaimoment 0,4Nm, 
isolatie lengte 7mm 
 

aarding  

schroeven, diameter 
van de draad tot 
2,5mm2 

,draaimoment 
0,5Nm, isolatie 

Display  aanraak, grafisch 

Buitenafmetingen  
224x200x80 mm 
 

Gewicht  2,5 kg 

Normen  
PN-EN 60730-2-9 
PN-EN 60730-1 

Software klasse   A 

Vervuilingsgraad  
2 graad volgens PN-
EN 60730-1 

Soort afschakkeling  
 

Elektronisch en 
microafschakkeling 
(werking van de soort 
2Y en 2B, 
volgens PN-EN 
60730-1) 

                                          
5 Stroom opgenomen door alleen maar de regelaar. De 
volledige stroomopname is afhankelijk van de 
aangesloten toestellen.  

15 Transport en opslag  

Regelaar mag niet aan directe invloed van 
weersomstandigheden blootgesteld worden, 
bv. regen of zonstralen. Tijdens transport 
dienen de trillingen niet hoger dan bij 
normaal wegvervoer zijn.  

16 Temperatuursensoren controle  

De temperatuursensoren kunnen door een 
resistentiemeting gecontroleerd worden. 
Ontbind de sensor van de regelaar tijdens de 
meting. Bij grote verschillen tussen de 
gemeten resistentiewaarde en de waarden 
van deze tabel dient de sensor uitgewisseld 
te worden.  

CT4 (KTY81) 
Omgev. Temp. 

°C 
Min. 
Ω 

Nom. 
Ω 

Max. 
Ω 

0 802 815 828 
10 874 886 898 
20 950 961 972 
25 990 1000 1010 
30 1029 1040 1051 
40 1108 1122 1136 
50 1192 1209 1225 
60 1278 1299 1319 
70 1369 1392 1416 
80 1462 1490 1518 
90 1559 1591 1623 

100 1659 1696 1733 
 

CT6, CT6-W, CT6-P (Pt1000) 
Temp. 

°C 
Min. 
Ω 

Nom. 
Ω 

Max. 
Ω 

0 999,7 1000,0 1000,3 

25 1096,9 1097,3 1097,7 

50 1193,4 1194,0 1194,6 

100 1384,2 1385,0 1385,8 
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17  Mogelijke storingen  

Soort storing  Tips 

1. Op het display zijn er 
geen tekens van 
werking zichtbaar 
ondanks aansluiting op 
het netwerk 

Controleer: 
 of de smeltzekerheid van het netwerk niet verbrand is en indien nodig 

vervang deze,  
 of de verbindingsdraad tussen het besturingspaneel en de 

uitvoeringsmodule niet beschadigd is. 

 
2. Op het display 

verschijnt „Initialization” 
en daarna gebeurt een 
reset op het scherm  

 De storing kan door een spanningsdaling door te kleine diameter van 
de spanningskabel van het besturingspaneel veroorzaakt worden. 
Controleer de diameter van de gebruikte kabel. Zie pt. 10.9 pag. 25 

 

18 Wijzigingenoverzicht  



 
 

  



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


