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1. Elektrische aansluiting:

 - Let op: de elektrische aansluiting mag enkel volgens het bijgeleverde elektroschakelplan en door een bevoegd technicus

   volgens VDE of ÖVE uitgevoerd worden!

 - Bij de variant 230V Saugen moet de ketel verbonden zijn met een genormaliseerd stopcontact 230VAC/16A, en beveiligd 

   door een schakelaar van maximum 16A.

Let op:  - Fase-correcte netaansluiting L en N (zie schakelplan)

 - Zuigslangen moeten geaard worden (zie sticker)

 - Bij de variant 400V RA moet de ketel verbonden zijn met een genormaliseerd stopcontact 400VAC/13A, en beveiligd 

   door een schakelaar van maximum 13A.

2. Schouwtraject:

 - Een exacte schouwtrajectuitbouw gebeurt door een schouwberekening (rookgaswaarde zie tabel).

 - Bij een nieuw traject moeten schoorstenen met hoge-temperatuursisolatie (DIN 18160 T1 warmtedoorlaatweerstands-

   groep I) of geschikte, algemeen door bouwinspectie toegelaten vochtbestendige rookgassystemen gebruikt worden.

KETEL TYPE Vermogen Rookgastemp. CO² Massastroom Schouwtrek ketel Max. schouwtrek

kW °C % kg/sec Pa Pa

HARGASSNER AgroFire 25-40 kW 150 14 0,0238 5 10

3. Schouwbuisleiding:

Een zo kort mogelijke opwaartse verbinding naar de schouw, met nauwe aansluitingen, gepaste reinigingsopeningen, en   

bij lange buizen ook op isolering letten.

Let op:

Een schouwtrekregelaar met explosieklep in de schouwbuis of schouw (instelling 0,1 mbar) moet standaard

geïntegreerd worden.

4. Aansluitings- en afstelbepalingen:

 - De verwarmingstoestellen Hargassner HSV komen overeen met klasse 3 conform ÖNORM EN 303-5, alsook de 15a  

   BVG overeenkomst (getest volgens BLT Wieselburg).

 - Bij de aansluiting van de verwarmingsketel zijn naast de plaatselijke brandveiligheids- en bouwvoorschriften ook de 

   algemeen geldende regels, norm- en veiligheidsvoorschriften voor CV-ketels na te leven. Verder moet voor voldoende 

   verse-luchttoevoer (min. 400 cm²) gezorgd worden.

 - De aansluiting van een thermisch veiligheidsventiel is volgens de ÖNORM B 8131 en DIN 4751 niet noodzakelijk, gezien 

   het hier een "snel uitschakelend toestel" (volgens testrapport Wieselburg) betreft.

 - Bij gebruik zonder buffervat of zonder overdrachtspomp (zie hydraulisch schema) is een terugloopverhogingspomp in bypass 

   (tussen vooruit- en terugloop) vereist. bij toestellen met buffervat of overdrachtspomp moet een terugloopmenger of een 

   thermisch ventiel (zie hydraulisch schema) geïntegreerd worden.

 - De hydraulische aansluiting moet volgens het bijgevoegde verwarmingsschema geïnstalleerd worden.

Schouwbuis diameter

m

0,15
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5. Veiligheidsvoorschriften:

De bioplantenbranden AgroFire is volgens de nieuwste technologieën en veiligheidsvoorschriften ontworpen en

gebouwd. Onjuist gebruik van het toestel, bv. geen of gebrekkig onderhoud, geen herstelling indien nodig, foutieve 

bediening of slechte brandstofkwaliteit, kan echter tot letsels aan personen of schade aan eigendommen leiden.

Het verwarmingstoestel Classic/HSV 9-22 mag enkel gebruikt worden waarvoor hij gemaakt is (zie 1.2), en enkel in

veiligheidstechnisch correcte omstandigheden.

Voor elke onderhoudsbeurt, voor het openen van afdekkingen, bekledingen en beschermplaten van

elektrische of beweegbare onderdelen en voor het binnengaan van de toevoerzone (draaiende onderde-

len), moet om veiligheidsredenen de hoofdschakelaar uitgezet worden en onbevoegde ingebruikname

voorkomen worden. 

Bij grote fouten tijdens de werking dient het toestel meteen via de verwarmingshoofdschakelaar uit-

gezet te worden.

Neem contact op met een technicus en laat zo snel mogelijk het probleem verhelpen.

Let bij reinigingswerken op voor gloeiende asresten (verhoogd brandrisico).

Let op: gevaar voor verbranding! Binnenste keteldelen kunnen heet zijn (>50°C)!

Open de verbrandingsruimtedeur niet tijdens werking. Ketelreiniging enkel in koude toe-

stand uitvoeren. Aslade kan heet zijn!

Let op: blessuregevaar door roterende onderdelen!  !! Hoofdschakelaar uitzetten !!

Tijdens werking van het verwarmingstoestel is het binnengaan van de opslagruimte ten

strengste verboden.

Er moet voorkomen worden dat de opslagruimte door onbevoegden betreden wordt.

Let op: elektriciteitsgevaar!  !! Hoofdschakelaar uitzetten !!

Voor het openen van de schakelkastafdekking of van elektrische onderdelen moet het hele 

toestel stroomloos gezet worden (motoren, ventilatoren, etc.).

Let op: rookgasgevaar!

Bij gebrekkig onderhoud of slechte reiniging van het toestel kan rookgas naar buiten komen.

Stel het toestel in dat geval meteen via de verwarmingshoofdschakelaar buiten werking.

De verwarmingsruimte goed ventileren en een reinigings- en onderhoudsbeurt uitvoeren of

servicecentrum of technicus contacteren (zie bedieningshandleiding "Onderhoud en rei-

niging").

Let op: brandgevaar!

Lokale gebouw- en brandveiligheidswetten dienen te worden nageleefd. Bij gebrekkig on-

derhoud of slechte reiniging ontstaat een verhoogd brandrisico! (Onderhouds- en reini-

gings intervallen nageleefd worden, zie bedieningshandleiding "Onderhoud en reiniging" en  

"Controleboek").

6. Brandstoffen

Pellets

Om een vlotte toevoer en een optimaal verbrandingsvermogen te garanderen, moeten houtpellets gebruikt  

worden die voldoen aan de ÖNORM M 7135 of DIN Plus met een diameter van 6 mm. Bij de zuigtoevoer moeten

zeker pellets van 6 mm diameter gebruikt worden; bij toevoer d.m.v. een roerwerk kunnen ook grotere diameters 

(8 mm, 10 mm) gebruikt worden.

Houtsnippers

Om een vlotte toevoer en een optimaal verbrandingsvermogen te garanderen, moeten houtsnippers gebruikt

worden die voldoen aan de ÖNORM M 7131. Houtsnipperkwaliteit W20-W35, G30-G50 met een maximale lengte

van 50 mm.

Energieplanten

Energieplanten zijn nog niet genormeerd. Enkel energieplanten die door de fabrikant goedgekeurd zijn, mogen

gebruikt worden.

Miscanthus (olifantengras): los, briketten (max. diameter 50), pellets;

Energiegraan: alle soorten
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Na deskundige installatie alsook controle op alle veiligheidsvoorschriften, kan tot ingebruikname volgens de 

Ingebruiknamechecklijst (installatieattest) overgegaan worden.

1. Functionele testen van alle elektrische instrumenten uitvoeren.

(zie gele sticker aan de binnenzijde van de kastdeur)

2. In schakelaarstand "Aus" in scherm Nr.14 de gebruikte brandstof instellen.

Let op: bij  de zuigvarianten bijkomend de toevoerwijze in scherm Nr.D1 in het installateursmenu instellen.

3. Roerwerktoevoer Zuigvariant

Bij de roerwerktoevoervariant in schakelaarstand 3a. Bij de zuigvariant in schakelaarstand "Hand" Nr.6 door het

"Hand" Nr.6 door het bedienen van de toets + de bedienen van de toets + de toevoervijzel en de zuigturbine zo

aanvoer- en toevoervijzel zo lang laten aanvoeren,lang laten aanvoeren, tot het tussenreservoir vol is.

tot de brandstof in de verbrandingskamer zicht- (Peilmelder schakelt automatisch uit.)

baar wordt.

3b. In schakelaarstand "Hand" Nr.4 door het bedienen van de 

toets + de aanvoervijzel zo lang laten aanvoeren, tot de

brandstoffen in de verbrandingskamer zichtbaar zijn.

4. Keuzeschakelaarstand "Auto" of "Boiler" instellen. Het toestel start automatisch volgens het ingestelde programma, 

waarbij de ontsteking pas na ca. 3 min. opstart.

Let op: tijdens het ontstekingsprogramma kan de verbrandingskamerdeur niet geopend worden.

5. De basisinstelling secundaire lucht is door de fabriek vooringesteld. De instelling is echter van de vochtigheid en de

aard van het brandmateriaal afhankelijk.

Fabrieksinstelling secundare lucht

Houtbrandstoffen Instelling ••••

Energiegraan Instelling •

Miscanthus Instelling ••

Let op:
De ingebruikname moet door een technicus met fabrieksingebruiknemingscertificaat uitgevoerd worden.

De ingevulde Ingebruiknemingschecklijst moet binnen 30 dagen na de ingebruikneming naar de firma 

Hargassner worden opgestuurd.

Let op: zo niet vervalt mogelijk de garantie.
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Voor elke onderhoudsbeurt, voor het openen van afdekkingen, bekledingen en beschermplaten van elektrische of beweeg-

bare onderdelen en voor het binnengaan van de toevoerzone (draaiende onderdelen), moet om veiligheidsredenen de hoofd-

schakelaar uitgezet worden en onbevoegde ingebruikname voorkomen worden. De ketel moet voor onderhoud uitgezet en

afgekoeld zijn. Bij het onderhoud moet geschikte beschermkledij gedragen worden.

1. Warmtewisselaar: het bovenste bekledingsdeksel van de ketel (1) afnemen

en het warmtewisselaardeksel (2) verwijderen. Rookgasgeleidende onderdelen

eenmaal per jaar met de meegeleverde ketelborstel of schuurhaak reinigen. Bij de

verbranding van energieplanten ca. eenmaal per maand of naargelang de hoeveel-

heid vuil reinigen.

2. Warmtewisselaar: met een zaklamp de drie middelste buizen (3) in de vlieg-

asruimte (4) nakijken en controleren of ze niet te vol zijn. Hiervoor schijnt men met 

de zaklamp in een van de drie buizen en controleert men of de vliegasruimte niet te

vol met assen zit.

3. Rookgasbuis: de rookgasbuis (5) en de rookgasvoeler (6) moeten minstens 

eenmaal per jaar worden gereinigd. Bij de verbranding van energieplanten ca.

eenmaal per maand naargelang de hoeveelheid vuil.

4. Reinigingssysteem: onderhoudsklep afschroeven, de koppeling (7) loshaken

en het automatisch reinigingssysteem (8) op een soepele werking controleren.

5. Reiniging traprooster: halfjaarlijks de zijdelingse onderhoudsdeksels (9)

(onder de aanvoervijzel) losmaken en de ruimte onder het rooster reinigen.

6. Beveiligingsklepel overbevulling: overbevullingsbeveiliging (10) op

soepelheid controleren en schakelcontact controleren.

7. Reiniging vliegasruimte: de vliegasruimte moet eenmaal per jaar gecon-

troleerd worden of ze niet te vol assen zit. Het bekledingsdeksel afnemen en

de onderhoudsklep (11) afschroeven.

Let op : vliegassen in de vijzelbak (12) niet wegnemen; deze asresten dienen

als rookgasdichting voor de vijzel.

8. Roosterreiniging: het rooster van eventueel vuil, zoals stenen, nagels, 

aangekoekte as etc., ontdoen via de branddeur.

9. Vuurvaste steen: eenmaal per jaar de vuurvaste steen reinigen.

Let op : de vuurvaste steen in de verbrandingskamer kan omwille van ver-

schillende thermische belastingen binnen een korte tijdspanne kleine scheur-

tjes vertonen. Dit zijn spanningsscheurtjes die dienst doen als uitzettings-

voegjes. Deze scheurtjes zijn belangrijk en hebben geen invloed op de wer-

king van de ketel.

10. Asmotor: in de schakelaarstand "Hand" Nr.2 de asmotor op een goeie

werken controleren door op de toets "+" te drukken. Als de asverwijderings

door vreemde voorwerpen blokkeert, gebruik dan de toets "-" om de vijzel

vrij te draaien.

11. Roostermotor: in de schakelaarstand "Hand" Nr.1 kan men de werking

van de roostermotor testen door de toets "+" of "-" in te drukken.

Let op: men kan de roostermotor slechts zo ver in een richting draaien tot

de roostereindschakelaar zich op 1 bevindt. Op dat punt dient men de tegen-

overgestelde toets 30 sec. in te drukken om het rooster weer te laten be-

wegen. Controleer of het automatisch ketelreinigingssysteem, het trap-

rooster, de vliegasverwijdering etc. meebewegen.

Let op: veiligheidsadvies

Schets traprooster 
Beginpositie traprooster 

Middelpositie traprooster 
       Roostereindschakelaar midden 

Eindpositie traprooster 
       Roostereindschakelaar acheraan 
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Onderhoud toevoersysteem

Onderhoud toevoerroerwerk

1. Flenslager en ketting (1/2) minstens eenmaal per jaar smeren en indien nodig bijspannen.

2. Brandklep op werking en dichtheid controleren.

3. Vijzelkoppeling van de toevoervijzel (3) jaarlijks eenmaal smeren. Daarop de afdekschijf (4) van de toevoervijzel 

verwijderen. Als de smeernippels op de vijzel niet naar boven staan, moet met de "+" toets (manuele bediening Nr.3) de vijzel

vooruit gedraaid worden tot de smeernippel naar boven staat. 

4. Na elke lediging van het reservoir moeten vreemde voorwerpen (bv. stenen, ijzerdeeltjes, grote houtstukken, etc.) uit de


toevoervijzel verwijderd worden.

5. De toevoervijzelaandrijving moet elke 5 jaar op transmissievetpeil (3/4 gevuld) gecontroleerd worden. Elke 10 jaar moet het

transmissievet vernieuwd worden.

Onderhoud zuigtoevoer

1. Eenmaal per jaar de ketting (1) van de aanvoereenheid smeren en bijspannen.

2. Eenmaal per jaar het zuigventiel (2) op werking controleren.

3. Minstens eenmaal per jaar (afhankelijk van het stofgehalte van de brandstof) de zuigturbine (nr. b) losschroeven en 

het stof uit de daaronder gelegen schutkorf zuigen.

Let op: indien de zuigturbine zeer luid wordt of vonken geeft, dan is dit aan een verstopping van het luchtventilatorwiel 

(3 en 5) (onevenwichtigheid) te wijten. De zuigturbine moet door een vakman gedemonteerd, uit elkaar gehaald en 

gereinigd worden: zie hiervoor ventilatordemontage.

                Ventilatordemontage enkel door een vakman 
1. De zuigturbine van het voorraadreservoir demonteren en bevestigingsmoer (7) verwijderen 
(tegenhouden aan bovenste luchtventilatorwiel). 
2. Beide omhulsels (6 en 4) samen van de zuigturbinebehuizing (2) verwijderen 
(aan de drie klemmen (2a) met de schroevendraaier de omhulsels losmaken en eraf kloppen). 
3. Vervolgens de omhulsels (6 en 4) uit elkaar halen (kloppen). 
4. Luchtventilatorwiel (3 en 5) van witte stofafzettingen reinigen. 
5. De schutkorf van de zuigturbine van witte stofafzettingen reinigen. 
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Ontsteking/onderhoud/storing

De ontstekingsventilator moet minstens eenmaal per jaar gereinigd worden, waarbij als volgt te werk moet gegaan worden:

 - ontstekingsventilator eruit halen, verluchtingsslang met overgangsstuk (1) en ontstekingspijp (6) losschroeven,

   isoleerbeschermhuls (5) wegnemen, dichting (3) losmaken en de ontstekingsweerstand (4) eruit halen. Alle onderdelen

   uitblazen en van vuilresten ontdoen.

 - fotocel (7) in ontstekingsapparaat (2) op vuiligheden controleren en indien nodig met wattestaven of dergelijke reinigen.

1. Overgangsstuk

2. Ontstekingsapparaat

3. Dichting

4. Ontstekingsweerstand

5. Isoleerbeschermhuls

6. Ontstekingspijp

7. Fotocel

STORING: ontsteking start niet

 - Ontsteking nakijken door op de "+" toets te drukken (manuele bediening Nr.7);

 - Ontsteking blaast koud: ontstekingsweerstand (4) vernieuwen;

 - Ontsteking loopt niet: stroom en koolborstels door technicus laten nakijken.

De garantiebepaling is afhankelijk van het land van invoering en wordt bij de betreffende verdeler gespecifieerd.

De garantieperiode gaat in vanaf de opstart van de ketel. Deze datum vindt u terug op het opstartdocument.

GARANTIEBEPALING
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        KEUZESCHAKELAAR

DISPLAY AUTO

(voor verwarmingskringen en

boiler)

De verwarmingsketel verzorgt de

de verwarming en warmwatervoor-

ziening volgens het ingestelde

tijdsprogramma en de buitentem-

peratuur.

BOILER
De ketel verzorgt enkel de warm-

watervoorziening volgens het in-

gestelde tijdsprogramma.

AUS
Ketel uitgeschakeld, vorstbeveilig-

ing blijft actief.

HAND
In deze stand kunnen alle elektri-

sche functies en aandrijvingen

manueel bediend worden, in geval

van reiniging, probleemoplossing

of onderhoud.

TOETSENBORD

In het display naar boven scrollen.

In het display naar beneden scrollen.

Instellen van het display-

In het display de instelling naar boven verschuiven of de contrast
weergegeven waarde, zoals temperatuur, tijd etc. verhogen. Als de toets onder de toets "↓" en

In de stand voor manuele bediening: motordraairichting de toets "+" worden ingedrukt, ver-

vooruit, mengmotor open, brandklep open, pomp aan etc. hoogt het contrast.

Als de toets onder de toets "↓" en

In het display  de instelling naar beneden verschuiven of de de toets "-" worden ingedrukt, ver-

weergegeven waarde, zoals temperatuur, tijd etc. verlagen. mindert het contrast.

In de stand voor manuele bediening: motordraairichting Wanneer het hoogste contrast be-

terug reikt is en nogmaals op de contrast-

verhogingstoets wordt gedrukt, zal

het display automatisch overgaan 

Met deze toets verschijnt altijd het standaardscherm. naar het laagste contrast. Omgekeerd

geldt hetzelfde.

Met deze toets moeten alle waarden na wijziging, en alle

storingen na verhelping bevestigd worden.

Met deze toets wordt de cursor naar links verschoven

(bij instellen datum en tijd).

Met deze toets wordt de cursor naar rechts verschoven

(bij instellen datum en tijd).

Met deze toets wordt de manuele werking in- of uitgeschakeld.

Met deze toets wordt de veiligheidsthermostaat gecontroleerd.
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Betriebsstunden

Steuerung           0 h
Weergave van het aantal werkingsuren van de besturing.

Zähler   

BSK-Öffnungen       0 

R
o

e
r-

w
e
rk

Weergave van het aantal openingen/sluitingen van de brandklep.

Betriebsstunden

Raumschnecke oder

Saugturbine         0 h                   Z
u

ig
e

n

Weergave van de werkingstijd van de zuigturbine of de opslagruimtevijzel.

Betriebsstunden

Zündung             0 h
Weergave van het aantal bedrijfsuren van de ontsteking.

Betriebsstunden 

Raumaustragung      0 h                 
R

o
e

r-

w
e
rk

Weergave van het aantal bedrijfsuren van de afvoervijzel.

Betriebsstunden

Einschubschnecke    0 h

Z
u

ig
e

n

Weergave van de werkingstijd van de aanvoervijzel.

Betriebsstunden 

Heizung             0 h                       

Weergave van de verwarmingstijd sinds de inbedrijfsstelling.

Verwarmingstijd = ontsteking, verbranding, gloedbehoud, ontassing.

Motorströme :

Einschub. :      0,0  A

Raumaustr. :     0,0  A

Ascheaustr. :    0,0  A

Motorstroomweergave van individuele aandrijvingen tijdens werking.

Automatischen Pelletsfüllen bei

Laufzeit         50 min

Freigabe ab      200 min Z
u

ig
e

n

Weergave van de looptijd van de aanvoervijzel waarbij een automatische zuig-

actie ondernomen wordt.

(Wordt ingevoegd wanneer de parameter Nr.D11 op "autom. + 4 Zeiten"

ingesteld staat)

Freigabe für  Pellets-Saugen:

Laufzeit         50 min

Freigabe ab      40 min Z
u

ig
e

n

Weergave van de minimumlooptijd van de aanvoervijzel, die bij elke in 

parameter Nr.16a+b vastgelegde zuigtijd bereikt moet worden om een 

pelletsvulactie te ondernemen.

(Wordt weergegeven wanneer de parameter Nr.D11 op "nur Saugzeiten" staat)

Laufzeit Entaschung

            SOLL   IST

Einschub    90    50 min

Leist.br.   150   80 min

Überhöhung    60 min

Weergave van de werkingstijd (IST) van de toevoervijzel en de verbranding. De 

asverwijdering start wanneer een van deze IST-tijden het punt bereikt van de 

corresponderende ingestelde tijd (SOLL) en de boiler stopt (einde verwarmen, 

gloedbehoud, etc.)

Een verplichte asverwijdering heeft echter plaats wanneer de werkingstijd (IST) de 

SOLL-tijd bereikt én een verhoging Nr.Q3a (fabriek=60min.).

Rost

Rostfreigabe        0

Start in          --:--

Rostmotor           0

Weergave van de intervaltijd van het traprooster bij ontstekingsactie.

"Rostfreigabe" geeft met 0 of 1 aan of het rooster vrijgegeven is of niet.

"Start in" geeft de seconden aan tot wanneer het rooster de volgende keer

beweegt.

"Rostmotor" geeft met 0 of 1 aan of deze actief is of niet.

      HARGASSNER

237292   SMS    V6.0f

    Agrofire RAS 230V

Fr 18.04.2007  10:47:25

In dit display worden het serie- en versienummer weergegeven. In regel 3 worden 

het type boiler en de uitvoering (parameter Z1) uitgelegd. In regel 4 worden de dag 

en actuele de datum en tijd aangegeven.

,

                 5 sec drukken
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FERNLEITUNGEN

Pumpe Fernl. 1    aus

Pumpe Fernl. 2    aus
In dit display worden de overdrachtspompen aangegeven (indien van toepassing).

EXTERNER HK   AUS

Ext-Soll      0°

Pumpe (Kessel)    aus

Pumpe(HK-Mod1)    aus

Pumpe(HK-Mod2)    aus

In dit display wordt de actuele toestand van de pompen van de externe 

verwarmingskring aangegeven (indien van toepassing).

Rücklaufmischer     < >

RL-Temp Ist         39° 

RL-Temp-Soll        58°

RL-Pumpe           ein

In dit display wordt de actuele toestand van de terugloopverhoging weergegeven 

(wanneer er een terugloopverhogende menger geprogrammeerd is). In de onderste 

regel wordt de pomp weergegeven die de terugloopverhoging verzorgt 

(teruglooppomp of bufferpomp of overdrachtspomp).

Kessel  53°  Soll  0°

Förder  0%   Luft  0%

Rücklauf 55° Pumpe 100%

C02 12.6/ 11% F90 K85 

In dit display worden de actuele keteltemperatuur, de doelwaarde en de 

hoeveelheid hout en aangebrachte lucht aangegeven.

De teruglooptemperatuur en de snelheid van de teruglooppomp op de derde regel 

verschijnen enkel als deze functie geprogrammeerd is.    

BOILERLADUNG  1  AUS

Boiler-Ist       52°

Boiler-Soll      60°

Pumpe aus

In dit display wordt het actuele boilerprogramma weergegeven.

HK1  AUS    HK2  AUS

Ist   53°   Ist   35°

Soll   0°   Soll   0°

Pumpe aus   Pumpe aus

In dit display wordt de actuele toestand van de verwarmingskring weergegeven 

(HK1 + HK2). De knipperende "B" geeft aan dat er bij de boilerlading een 

aanvoertemperatuursreductie plaatsvindt. De knipperende "A" geeft de timing van 

een temperatuusrverlaging aan bij het stopzetten van het verwarmen. De pijl ">" 

geeft "menger open sturen" aan en de pijl "<" geeft "menger dicht sturen" aan.

Pufferladung     AUS

Oben  54°  Unten  54°

Puffersoll         0°

Pufferpumpe      aus 

In dit display wordt de actuele toestand van de buffer weergegeven (indien 

aanwezig).

FREMDWÄRMEBETR.  AUS

Fremdwärmetemp.  22°

Heizkreisventil  aus

ATW              aus

In dit display venster wordt de actuele toestand van een bijkomende boiler 

weergegeven (indien aanwezig).

     HEIZUNG AUS

Boiler 1         aus  

Boiler 2         aus

HK1  Aussen über 16°  

HK2  Aussen über 16°  

Aussentemp. gem. 19°

In dit display wordt de actuele toestand van de ketel, de boiler en de 

verwarmingskringen weergegeven (extra boiler, buffer indien voorhanden) en de 

gemiddelde buitentemperatuur weergegeven. Knippert bij een verwarmingskring de 

"D", dan is een digitale ruimtebediening geactiveerd; knippert een "F", dan is een 

analoge ruimtebediening geactiveerd.
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HEIZUNG AUS in het eerste deel wordt bij alle displays de keteltoestand aangegeven.

Kessel  30°   Rauch   21°

HK1     20°   HK2     35°

Boil 1  60°   Boil 2  55°

Aussen  20°   Puffer  54°

In de "Standaardweergave" worden de temperaturen van de boiler, de rookgassen, 

de geprogrammeerde kringen en de buitenkant aangegeven. Er worden 

verwarmingskringen weergegeven die voorhanden zijn (dwz. HK1+2 of HK1+3 of 

HK3+4 etc.).

Mi, 18. 04. 2007  10:47 in het laatste deel worden bij alle displays de datum en tijd aangegeven.

Nr.1  Boiler 1

Tagesuhr

Ein 17:00   Ein 00:00

Aus 20:00   Aus 00:00

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingstijden aangegeven 

worden. De installatie schakelt bij bereiken van de ingestelde temperatuur uit. Met 

de toets +/- kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de 

cursor verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

Nr.2  Boiler 1

Solltemperatur   60°

Werk:  60°  

Op dit display kan de gewenste boilertemperatuur met de toets +/- ingesteld en 

met de "Enter"-toets bevestigd worden. (Fabrieksinstelling ("Werk"): 60°.)

Nr.3  Heizkreis 1

Tagesuhr              

* 06:00    * 15:00        

( 09:00    ( 22:00 

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingskringtijden aangegeven 

worden (de installatie werkt volgens de buitentemperatuur). Met de toets +/- 

kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de cursor 

verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

Nr.4 Heizkreis 1  

Tages-Raumtemp.  * 

14 . .  20  . . 26 

IIIIIIIIII

Op dit display kan de Comfort-instelling met de toets +/- aangepast en met de 

"Enter"-toets bevestigd worden. Verschijnt op het display een "F", dan is er een 

ruimtebediening aangesloten.

Nr.5  Heizkreis 1  

Absenk-Raumtemp.  (   

8  . .  14  . . 20

IIIIIIIIIIIII

Op dit display kan de instelling voor verlaagde temperatuur met de toets +/- 

aangepast en met de "Enter"-toets bevestigd worden.

Nr.6  Heizkreis 2

Tagesuhr              

* 06:00    * 15:00        

( 09:00    ( 22:00 

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingskringtijden aangegeven 

worden (de installatie werkt volgens de buitentemperatuur). Met de toets +/- 

kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de cursor 

verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

Nr.7  Heizkreis 2  

Tages-Raumtemp.  * 

14 . .  20  . . 26 

IIIIIIIIII

Op dit display kan de Comfort-instelling met de toets +/- aangepast en met de 

"Enter"-toets bevestigd worden. Verschijnt op het display een "F", dan is er een 

ruimtebediening aangesloten.

Nr.8  Heizkreis 2  

Absenk-Raumtemp.  (   

8  . .  14  . . 20

IIIIIIIIIIIII

Op dit display kan de instelling voor verlaagde temperatuur met de toets +/- 

aangepast en met de "Enter"-toets bevestigd worden.

Nr.9  Boiler 2

Tagesuhr

Ein 17:00   Ein 00:00

Aus 20:00   Aus 00:00

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingstijden aangegeven 

worden. De installatie schakelt bij bereiken van de ingestelde temperatuur uit. Met 

de toets +/- kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de 

cursor verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

Nr.10  Boiler 2

Solltemperatur   60°

Werk:  60°  

Op dit display kan de gewenste boilertemperatuur met de toets +/- ingesteld en 

met de "Enter"-toets bevestigd worden. (Fabrieksinstelling ("Werk"): 60°.)
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Nr.11 Heizung aus über 

Aussentemperatur 16° 

Werk:  16°

Op dit display kan met de toets +/- ingesteld en met de "Enter"-toets bevestigd 

worden vanaf welke buitentemperatuur de verwarming in comfort-modus (overdag 

en 's nachts) moet uitgaan. (Fabrieksinstelling ("Werk"): 16°.) 

Nr.12  Heizung aus bei 

Tagabsenkung über Aussentemp.  

8° 

Werk:   8°

Op dit display kan met de toets +/- ingesteld en met de "Enter"-toets bevestigd 

worden vanaf welke buitentemperatuur de verwarming in dagverlagingsmodus 

moet uitgaan. (Fabrieksinstelling ("Werk"): 8°.) 

Nr.13  Heizung aus bei 

Nachtabsenkung über Aussentemp.  

-5° 

Werk:   -5°

Op dit display kan met de toets +/- ingesteld en met de "Enter"-toets bevestigd 

worden vanaf welke buitentemperatuur de verwarming in nachtverlagingsmodus 

moet uitgaan. (Fabrieksinstelling ("Werk"): -5°.) 

Nr.14  Brennstoff

<  Pellets Holz  >

.  Pellets Stroh

.  Pellets Miscanthus

.  Energiekorn

Z
u

ig
e

n

Op dit display moet de brandstof (pellets hout, pellets stro, pellets miscanthus, 

energiegraan) met de toets +/- ingesteld en met de "Enter"-toets bevestigd worden.

Nr.14  Brennstoff

<  Pellets Holz  >

.  Pellets Stroh

.  Pellets Miscanthus

.  Energiekorn

.  Hackgut

.  Miscanthus Brikett

.  Miscanthus Lose

R
o

e
r-

w
e
rk

Op dit display moet de brandstof (pellets hout, pellets stro, pellets miscanthus, 

energiegraan, houtsnippers, miscathusbriketten, losse miscanthus) met de toets +/- 

ingesteld en met de "Enter"-toets bevestigd worden.

Nr.15 Brennstoff 

maximale 

Fördermenge    20%

Werk: 20%                    

Op dit display moet de maximale houtsnipperhoeveelheid, afhankelijk van de 

brandstofkwaliteit met de toets +/- ingesteld en met de "Enter"-toets bevestigd 

worden. De instelling is enkel mogelijk als de installatie in de staat "verbranding" 

("Leistungsbrand") en "lucht 100%" ("Luft 100%") is. (Dit display verschijnt enkel bij 

installaties zonder Lambdasonde.)  (Fabrieksinstelling ("Werk"): 20%.) 

Nr.16a Freigabe Saugerzeit                  

a. 08:00       c. 16:00             

b. 12:00       d. 20:00        

Op dit display worden de gewenste vultijden van de brandstofreservoirs ingesteld. 

Er kunnen vier verschillende tijden ingegeven worden.

Nr.16c Sperrzeit Aschesauger                   

EIN 00:00    EIN 00:00     

AUS 00:00    AUS 00:00

Op dit display worden de blokkeertijden van de automatische asafzuiging (indien 

voorhanden) aangegeven.

Nr.17 Urlaubschaltung                  

. Frostschutz              

< nicht aktiv  >      

. absenken                          

Op dit display kan de vakantiemoduskring uitgeschakeld worden, of op 

"vorstbeveiliging" of "verlaagde temperatuur" ingesteld worden.

Nr.18 Urlaub                   

von 01.08.  06:00 Uhr     

bis 06.08.  12:00 Uhr

Op dit display kunnen de tijd en datum worden ingesteld waarop de installatie in de 

modus vorstbeveiliging of verlaagde temperatuur gaat.

Nr.20  Datum/Uhrzeit                         

   Mi, 18.04.2007      

      10:47:25  

Op dit display kunnen de datum en het uur met de toets +/- aangepast worden. Met 

de pijltoets links/rechts kan de cursor verplaatst worden en met de "Enter"-toets 

moet worden bevestigd.

Wanneer er een aanvullende verwarmingskringmodule voorhanden is, wordt hier die vrijgegeven aanvullende verwarmingskringmodule 

met de lettel "H" (bv. H 1 = Boiler 3 ect.) aangegeven. (Details zie volgende blad).
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Verwarmingskringmodule 1
bij een aangesloten verwarmingskringmodule 1 worden de geprogrammeerde verwarmingskringen 

als volgt aangeduid.

H 1  Boiler 3

Tagesuhr

Ein 17:00   Ein 00:00

Aus 20:00   Aus 00:00

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingstijden aangegeven 

worden. De installatie schakelt bij bereiken van de ingestelde temperatuur uit. Met 

de toets +/- kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de 

cursor verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

H 2  Boiler 3

Solltemperatur   60°

Werk:  60°  

Op dit display kan de gewenste boilertemperatuur met de toets +/- ingesteld en 

met de "Enter"-toets bevestigd worden. (Fabrieksinstelling ("Werk"): 60°.) 

H 3  Heizkreis 3

Tagesuhr              

* 06:00    * 15:00        

( 09:00    ( 22:00 

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingskringtijden aangegeven 

worden (de installatie werkt volgens de buitentemperatuur). Met de toets +/- 

kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de cursor 

verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

H 4 Heizkreis 3  

Tages-Raumtemp.  * 

14 . .  20  . . 26 

IIIIIIIIII

Op dit display kan de Comfort-instelling met de toets +/- aangepast en met de 

"Enter"-toets bevestigd worden. Verschijnt op het display een "F", dan is er een 

ruimtebediening aangesloten.

H 5  Heizkreis 3  

Absenk-Raumtemp.  (   

8  . .  14  . . 20

IIIIIIIIIIIII

Op dit display kan de instelling voor verlaagde temperatuur met de toets +/- 

aangepast en met de "Enter"-toets bevestigd worden.

H 6  Heizkreis 4

Tagesuhr              

* 06:00    * 15:00        

( 09:00    ( 22:00 

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingskringtijden aangegeven 

worden (de installatie werkt volgens de buitentemperatuur). Met de toets +/- 

kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de cursor 

verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

H 7 Heizkreis 4  

Tages-Raumtemp.  * 

14 . .  20  . . 26 

IIIIIIIIII

Op dit display kan de Comfort-instelling met de toets +/- aangepast en met de 

"Enter"-toets bevestigd worden. Verschijnt op het display een "F", dan is er een 

ruimtebediening aangesloten.

H 8  Heizkreis 4  

Absenk-Raumtemp.  (   

8  . .  14  . . 20

IIIIIIIIIIIII

Op dit display kan de instelling voor verlaagde temperatuur met de toets +/- 

aangepast en met de "Enter"-toets bevestigd worden.

H 9  Boiler 4

Tagesuhr

Ein 17:00   Ein 00:00

Aus 20:00   Aus 00:00

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingstijden aangegeven 

worden. De installatie schakelt bij bereiken van de ingestelde temperatuur uit. Met 

de toets +/- kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de 

cursor verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

H 10  Boiler 4

Solltemperatur   60°

Werk:  60°  

Op dit display kan de gewenste boilertemperatuur met de toets +/- ingesteld en 

met de "Enter"-toets bevestigd worden. (Fabrieksinstelling ("Werk"): 60°.) 
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Verwarmingskringmodule 2
bij een aangesloten verwarmingskringmodule 2 worden de geprogrammeerde verwarmingskringen 

als volgt aangeduid.

H 11  Boiler 5

Tagesuhr

Ein 17:00   Ein 00:00

Aus 20:00   Aus 00:00 

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingstijden aangegeven 

worden. De installatie schakelt bij bereiken van de ingestelde temperatuur uit. Met 

de toets +/- kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de 

cursor verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

H 12  Boiler 5                                                                                                                                                                                                                                          

Solltemperatur   60°

Werk:  60°  

Op dit display kan de gewenste boilertemperatuur met de toets +/- ingesteld en 

met de "Enter"-toets bevestigd worden. (Fabrieksinstelling ("Werk"): 60°.) 

H 13  Heizkreis 5

Tagesuhr              

* 06:00    * 15:00        

( 09:00    ( 22:00 

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingskringtijden aangegeven 

worden (de installatie werkt volgens de buitentemperatuur). Met de toets +/- 

kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de cursor 

verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

H 14 Heizkreis 5  

Tages-Raumtemp.  * 

14 . .  20  . . 26 

IIIIIIIIII

Op dit display kan de Comfort-instelling met de toets +/- aangepast en met de 

"Enter"-toets bevestigd worden. Verschijnt op het display een "F", dan is er een 

ruimtebediening aangesloten.

H 15 Heizkreis 5  

Absenk-Raumtemp.  (   

8  . .  14  . . 20

IIIIIIIIIIIII

Op dit display kan de instelling voor verlaagde temperatuur met de toets +/- 

aangepast en met de "Enter"-toets bevestigd worden.

H 16  Heizkreis 6

Tagesuhr              

* 06:00    * 15:00        

( 09:00    ( 22:00 

 

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingskringtijden aangegeven 

worden (de installatie werkt volgens de buitentemperatuur). Met de toets +/- 

kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de cursor 

verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

H 17 Heizkreis 6  

Tages-Raumtemp.  * 

14 . .  20  . . 26 

IIIIIIIIII

Op dit display kan de Comfort-instelling met de toets +/- aangepast en met de 

"Enter"-toets bevestigd worden. Verschijnt op het display een "F", dan is er een 

ruimtebediening aangesloten.

H 18 Heizkreis 6  

Absenk-Raumtemp.  (   

8  . .  14  . . 20

IIIIIIIIIIIII

Op dit display kan de instelling voor verlaagde temperatuur met de toets +/- 

aangepast en met de "Enter"-toets bevestigd worden.

H 19  Boiler 6

Tagesuhr

Ein 17:00   Ein 00:00

Aus 20:00   Aus 00:00 

Afhankelijk van de parameters kan er een dagelijkse of wekelijkse tijd worden 

weergegeven. Er kunnen twee verschillende verwarmingstijden aangegeven 

worden. De installatie schakelt bij bereiken van de ingestelde temperatuur uit. Met 

de toets +/- kunnen de uren veranderd worden, met de pijltoets links/rechts kan de 

cursor verplaatst worden, en met de "Enter"-toets kan worden bevestigd.

H 20  Boiler 6

Solltemperatur   60°

Werk:  60°  

Op dit display kan de gewenste boilertemperatuur met de toets +/- ingesteld en 

met de "Enter"-toets bevestigd worden. (Fabrieksinstelling ("Werk"): 60°.) 
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MANUELE BEDIENING •  p. 6.1

Handbetrieb In het eerste deel wordt "Handbetrieb" (manuele bediening) aangegeven.

Nr.1  Hand              

Rostmotor        0,0 A

Richtung

Rostendschalter   0                  

Werkings- en draairichtingscontrole van de roostermotor.

Handmatig vooruit en achteruit draaien van de motor. Met de "+" en "-" toetsen kan het rooster 

bewogen worden. De roosterschakelaar geeft de positie van de roosterelementen aan waarbij 1 

eindpositie rooster en 0 middelpositie rooster betekent.

Nr.2  Hand     0,0 A         

Aschenmotor

vorwärts      + Taste       

rückwärts     - Taste                   

Werkings- en draairichtingscontrole van de asverwijderingsmotor.

Handmatig vooruit en achteruit draaien van de motor. "-" toets gebruiken bij geblokkeerde

voorwerpen om de vijzel terug vrij te maken.

Nr.2a  Hand              

Aschesauger

ein            + Taste           

Automatische asafzuiging (indien voorhanden).

LET OP: het bedienen van de "+" toets doet automatisch de aszuigturbine, de rookgasventilator

en de asverwijderingsvijzel starten.

Nr.3  Hand     0,0 A        

Raumschnecke 

vorwärts      + Taste       

rückwärts     - Taste                   

Handmatige bediening van de afvoervijzel door vooruit- en terugloop (bv. bij een blokkering van 

de vijzel, een vreemd voorwerp…).

LET OP: terugloop alleen korte tijd bedienen!!!     

Nr.4  Hand     0,0 A        

Einschubschnecke    

vorwärts      + Taste       

rückwärts     - Taste                    

Handmatige bediening van de aanvoervijzel; vooruit en terug draaien (bv.  bij een blokkering van 

de vijzel, een vreemd voorwerp…).

LET OP: terugloop alleen korte tijd bedienen!!!   

Nr.5  Hand                  

Saugturbine        

Füllstand     voll/leer

ein           + Taste

Werkingscontrole van de pelletszuigturbine en controle van de peilmelders.

Nr.6  Hand                  

Raumschn+Saugturbine        

Füllstand     voll/leer

ein           + Taste Z
u

ig
e
n

Met de "+" toets kan het vullen van het pelletreservoir handmatig gestart worden. Dit is bv. bij 

een eerste ingebruikname vereist.

Let op: peilmelder schakelt automatisch uit!

De vulactie kan met de "-" toets te allen tijde beëindigd worden.

Let op: naloop ventilator.

Nr.5  Hand                  

Brandschutzklappe        

öffnen       + Taste                         Z
u

ig
e
n Handmatige bediening van de brandklep door de "+" toets ingedrukt te houden. De elektrische 

opening heeft ongeveer 80 sec. nodig. De sluiting gebeurt in enkele seconden zonder 

stroomgebruik (met een veer).

Nr.6  Hand                  

Einschub+Raumaustr.          

BSK geschlossen                

vorwärts     + Taste                R
o

e
rw

e
rk Per ingebruikname moet de aanvoervijzel eerst handmatig gevuld worden om een storing door 

een te lang tekort aan brandstof te voorkomen. Door de "+" toets ingedrukt te houden kan de 

brandklep dan openen en kunnen vervolgens de aanvoervijzels starten tot er hout in de 

vuurhaard komt.

Nr.7  Hand                  

Zündung            

Heiz.+Gebl.   + Taste       

nur Zündgeb.  - Taste                   R
o

e
rw

e
rk

Handmatige bediening van de ontsteking: afzonderlijke test van enkel de ventilator (koude lucht 

met de  "-" toets) of van de ventilator en de verwarmingsweerstand (warme lucht met de "+" 

toets).

Als de ventilator niet draait door op de "-" toets te drukken, controleer dan of de zwarte (Borne 

'36') en bruine kabel (Borne '37') niet verwisseld zitten.

Nr.8  Hand                  

Primärluftgebläse   

ein          + Taste                         

Handmatige bediening van de verbrandingsluchtventilator.

Nr.10  Hand                  

Boilerpumpe   1         

ein          + Taste                         

Handmatige bediening van boilerpomp 1.

Deze positie wordt gebruikt om alle elektrische functies te controleren, en voor het handmatig bedienen van de aandrijvingen 

voor reiniging, storingen en controles!

Met de pijlcursor omhoog of omlaag aan te passen!                                                                                                                                                                                                            

Alle functies werken alleen als de "+" of "-" toets bediend wordt.

Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Störungslampe Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung bzw.Festbrennstoffbetrieb soll  die Ascheaustragungsschnecke und Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Ascheaustragungsmotors. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Brandschutzklappe  (stromlosschließend)                                                   Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Rücklaufanhebungspumpe oder der Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Fernleitungspumpe 1Bei einem Neustart können die leeren Schneckenschächte  manuell vorbefüllt werden. Dieser Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. 
Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionskontrolle der Fernbedienung ohne Raumeinfluß. Funktionskontrolle der Lambdasonde .          Bei HSV 80 / 100 : Funktionskontrolle der Unterdruckmessung und des Saugzuggebläses. Durch Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung der Störungslampe  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste Funktionsprüfung des Schieberostes. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Saugturbine                                                  Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung. ACHTUNG : Rost öffnet und Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Puffer bzw. ZirkulationspumpeBei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. 
Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionskontrolle der Fernbedienung ohne Raumeinfluß. Funktionskontrolle der Lambdasonde .          Bei HSV 80 / 100 : Funktionskontrolle der Unterdruckmessung und des Saugzuggebläses. Durch Kalibrieren der Lambdasonde .          Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung der Störungslampe  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste Funktionsprüfung des Schieberostes. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Saugturbine                                                  Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung. ACHTUNG : Rost öffnet und Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Puffer bzw. ZirkulationspumpeBei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! 



MANUELE BEDIENING •  p. 6.2

Deze positie wordt gebruikt om alle elektrische functies te controleren, en voor het handmatig bedienen van de aandrijvingen 

voor reiniging, storingen en controles!

Met de pijlcursor omhoog of omlaag aan te passen!                                                                                                                                                                                                            

Alle functies werken alleen als de "+" of "-" toets bediend wordt.

Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Störungslampe Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung bzw.Festbrennstoffbetrieb soll  die Ascheaustragungsschnecke und Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Ascheaustragungsmotors. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Brandschutzklappe  (stromlosschließend)                                                   Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Rücklaufanhebungspumpe oder der Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Fernleitungspumpe 1Bei einem Neustart können die leeren Schneckenschächte  manuell vorbefüllt werden. Dieser Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. 
Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionskontrolle der Fernbedienung ohne Raumeinfluß. Funktionskontrolle der Lambdasonde .          Bei HSV 80 / 100 : Funktionskontrolle der Unterdruckmessung und des Saugzuggebläses. Durch Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung der Störungslampe  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste Funktionsprüfung des Schieberostes. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Saugturbine                                                  Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung. ACHTUNG : Rost öffnet und Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Puffer bzw. ZirkulationspumpeBei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. 
Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionskontrolle der Fernbedienung ohne Raumeinfluß. Funktionskontrolle der Lambdasonde .          Bei HSV 80 / 100 : Funktionskontrolle der Unterdruckmessung und des Saugzuggebläses. Durch Kalibrieren der Lambdasonde .          Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung der Störungslampe  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste Funktionsprüfung des Schieberostes. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Saugturbine                                                  Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung. ACHTUNG : Rost öffnet und Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Puffer bzw. ZirkulationspumpeBei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! 

Nr.11  Hand                  

Boilerpumpe 2/

Ext-/Fernleitungspumpe2      

ein          + Taste                        

Handmatige bediening van boilerpomp 2.

Volgens parameter Nr.B11 kan deze uitgang (Borne '123') een pomp van een externe kring of 

overdrachtspomp 2 zijn.

Nr.12  Hand                  

Pumpe Heizkreis   1

ein         + Taste                      

Handmatige bediening van de pomp van verwarmingskring 1.

Nr.13  Hand

Mischer 1

auf         + Taste     

zu          - Taste

Handmatige bediening van de motor van het driewegmengventiel 1.

(auf = open, zu = dicht)

Nr.14  Hand                  

Pumpe Heizkreis 2

ein         + Taste                     

Handmatige bediening van de pomp van verwarmingskring 2.

Nr.15  Hand

Mischer 2

auf         + Taste     

zu          - Taste

Handmatige bediening van de motor van het driewegmengventiel 2.

(auf = open, zu = dicht)

Verwarmingskringmodule 1 ← Kan alleen bij een aangesloten verwarmingskringmodule 1 getest worden!

Nr.16  Hand                  

Boilerpumpe    3 

ein         + Taste                          

Handmatige bediening van boilerpomp 3.

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 1; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt".

Nr.17  Hand                  

Boilerpumpe    4 

ein         + Taste                      

Handmatige bediening van boilerpomp 4.

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 1; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt".

Nr.18  Hand                  

Pumpe Heizkreis 3

ein         + Taste                      

Handmatige bediening van de pomp van verwarmingskring 3.

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 1; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt".

Nr.19  Hand

Mischer 3

auf         + Taste     

zu          - Taste

Handmatige bediening van de motor van het driewegmengventiel 3.

(auf = open, zu = dicht)

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 1; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt".

Nr.20  Hand                  

Pumpe Heizkreis 4

ein         + Taste                     

Handmatige bediening van de pomp van verwarmingskring 4.

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 1; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt".

Nr.21  Hand

Mischer 4

auf         + Taste     

zu          - Taste

Handmatige bediening van de motor van het driewegmengventiel 4.

(auf = open, zu = dicht)

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 1; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt".

Verwarmingskringmodule 2 ← Kan alleen bij een aangesloten verwarmingskringmodule 2 getest worden!

Nr.22  Hand                  

Boilerpumpe    5 

ein         + Taste                         

Handmatige bediening van boilerpomp 5.

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 1; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 1 nicht angesch/defekt".



MANUELE BEDIENING •  p. 6.3

Deze positie wordt gebruikt om alle elektrische functies te controleren, en voor het handmatig bedienen van de aandrijvingen 

voor reiniging, storingen en controles!

Met de pijlcursor omhoog of omlaag aan te passen!                                                                                                                                                                                                            

Alle functies werken alleen als de "+" of "-" toets bediend wordt.

Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Störungslampe Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung bzw.Festbrennstoffbetrieb soll  die Ascheaustragungsschnecke und Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Ascheaustragungsmotors. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Brandschutzklappe  (stromlosschließend)                                                   Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Rücklaufanhebungspumpe oder der Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Fernleitungspumpe 1Bei einem Neustart können die leeren Schneckenschächte  manuell vorbefüllt werden. Dieser Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. 
Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionskontrolle der Fernbedienung ohne Raumeinfluß. Funktionskontrolle der Lambdasonde .          Bei HSV 80 / 100 : Funktionskontrolle der Unterdruckmessung und des Saugzuggebläses. Durch Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung der Störungslampe  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste Funktionsprüfung des Schieberostes. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Saugturbine                                                  Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung. ACHTUNG : Rost öffnet und Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Puffer bzw. ZirkulationspumpeBei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. 
Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionskontrolle der Fernbedienung ohne Raumeinfluß. Funktionskontrolle der Lambdasonde .          Bei HSV 80 / 100 : Funktionskontrolle der Unterdruckmessung und des Saugzuggebläses. Durch Kalibrieren der Lambdasonde .          Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung der Störungslampe  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste Funktionsprüfung des Schieberostes. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Saugturbine                                                  Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung. ACHTUNG : Rost öffnet und Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Puffer bzw. ZirkulationspumpeBei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! 

Nr.23  Hand                  

Boilerpumpe    6 

ein         + Taste                      

Handmatige bediening van boilerpomp 6.

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 2; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt".

Nr.24  Hand                  

Pumpe Heizkreis 5

ein         + Taste                    

Handmatige bediening van de pomp van verwarmingskring 5.

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 2; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt".

Nr.25  Hand

Mischer 5

auf         + Taste     

zu          - Taste

Handmatige bediening van de motor van het driewegmengventiel 5.

(auf = open, zu = dicht)

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 2; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt".

Nr.26  Hand                  

Pumpe Heizkreis 6

ein         + Taste                      

Handmatige bediening van de pomp van verwarmingskring 6.

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 2; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt".

Nr.27  Hand

Menger 6

auf         + Taste    

zu          - Taste

Handmatige bediening van de motor van het driewegmengventiel 6.

(auf = open, zu = dicht)

LET OP: de uitgang bevindt zich op de verwarmingskringmodule 2; is deze module niet 

aangesloten, dan verschijnt de indicatie "Heizkreismodul 2 nicht angesch/defekt".

Nr.28 Hand  

Fernleitungspumpe 1 

ein         + Taste  

Handmatige bediening van de overdrachtspomp 1.

Nr.29  Hand

Pufferpumpe /

Heizkreisventil 

ein         + Taste

Handmatige bediening van de bufferpomp.

Volgens paramter Nr.C2 kan deze uitgang (Borne '120') een bufferpomp of een 

verwarmingskringventiel bedienen: overschakelen tussen de boiler en de aanvullende boiler 

(Schema P5) of tussen de boiler en de bufferketel (Schema HP-2).

Nr.30  Hand                  

Störlampe / Ext.Pumpe

Fernleitungspumpe 2      

ein         + Taste    

Handmatige bediening pompstoringsindicator.

Volgens paramter Nr.C7 kan deze uitgang  (Borne '49') een pomp van een externe kring of 

overdrachtspomp 2 zijn.

Nr.31 Hand  

Rücklaufanhebepumpe

ein         + Taste  

Handmatige bediening van de teruglooppomp.

Nr.32  Hand

Rücklauf-Mischer

auf         + Taste     

zu          - Taste

Handmatige bediening van de terugloopventielmotor aan de boiler (bypass).

LET OP: de boilerteruglooptemperatuur neemt toe wanneer het terugloopventiel sluit (zu), en 

zakt wanneer het ventiel opent (auf).

Nr.33 Hand  

Hupe TÜB

ein         + Taste 

R
o

e
rw

e
rk

Handmatige bediening van het alarmsignaal voor een abnormale temperatuurverhoging in het 

brandstofreservoir.

Nr.34  Hand

Lambda-Sonde  0.0mV

  Kessel kalt...

Start mit   + Taste

Controle van de werking van de sonde Lambda.

De start van de test activeert de verwarmingsfunctie van de sonde. Na ongeveer 5 minuten, als 

de spanning gedaald is tussen -5mV en -15mV, verschijnt de bevestiging "OK". Indien buiten 

deze waarden, bevestigt de indicatie "DEFECT" dat de sonde of de bekabeling defect zijn. Als de 

sonde opnieuw moet worden gekalibreerd, verschijnt er een correctiewaarde.

LET OP: voor deze test met de boiler koud zijn (rookgastemperatuur lager dan 50 °C).



MANUELE BEDIENING •  p. 6.4

Deze positie wordt gebruikt om alle elektrische functies te controleren, en voor het handmatig bedienen van de aandrijvingen 

voor reiniging, storingen en controles!

Met de pijlcursor omhoog of omlaag aan te passen!                                                                                                                                                                                                            

Alle functies werken alleen als de "+" of "-" toets bediend wordt.

Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Störungslampe Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung bzw.Festbrennstoffbetrieb soll  die Ascheaustragungsschnecke und Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Ascheaustragungsmotors. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Brandschutzklappe  (stromlosschließend)                                                   Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Rücklaufanhebungspumpe oder der Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Fernleitungspumpe 1Bei einem Neustart können die leeren Schneckenschächte  manuell vorbefüllt werden. Dieser Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. 
Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionskontrolle der Fernbedienung ohne Raumeinfluß. Funktionskontrolle der Lambdasonde .          Bei HSV 80 / 100 : Funktionskontrolle der Unterdruckmessung und des Saugzuggebläses. Durch Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung der Störungslampe  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste Funktionsprüfung des Schieberostes. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Saugturbine                                                  Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung. ACHTUNG : Rost öffnet und Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Puffer bzw. ZirkulationspumpeBei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. 
Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionskontrolle der Fernbedienung ohne Raumeinfluß. Funktionskontrolle der Lambdasonde .          Bei HSV 80 / 100 : Funktionskontrolle der Unterdruckmessung und des Saugzuggebläses. Durch Kalibrieren der Lambdasonde .          Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung der Störungslampe  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste Funktionsprüfung des Schieberostes. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Saugturbine                                                  Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung. ACHTUNG : Rost öffnet und Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Puffer bzw. ZirkulationspumpeBei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! 

Nr.40  Hand

Kesselfühler     64°

Rauchgasfühler  148°                                                                                                                                                                                                                                                

Aussenfühler     -4°

Controle van de temperatuurvoelers door verificatie van de verhouding tussen de weergegeven 

waarden (in het bijzonder om verwisselingen van kabels te vermijden).

De weergave "    " geeft een niet aangesloten voeler aan.

De weergave "ˍ ˍ ˍ" geeft een kortsluiting van een voeler aan.

Nr.41  Hand

Rücklauffühler    49°

Pufferf.1/Fremdw. 59°

Pufferfühler 2    53°             

Controle van de temperatuurvoelers door verificatie van de verhouding tussen de weergegeven 

waarden (in het bijzonder om verwisselingen van kabels te vermijden).

De weergave "    " geeft een niet aangesloten voeler aan.

De weergave "ˍ ˍ ˍ" geeft een kortsluiting van een voeler aan.

Nr.42  Hand

ATW             AUS             

Werkingscontrole ATW (rookgastemperatuurvoeler).

De laatste regel geeft de toestand van de rookgastemperatuurthermostaat aan ("ein" = gesloten, 

"aus" = open).

Nr.43  Hand

Boilerfühler 1   52°

Boilerfühler 2   48°

Controle van de temperatuurvoelers door verificatie van de verhouding tussen de weergegeven 

waarden (in het bijzonder om verwisselingen van kabels te vermijden).

De weergave "    " geeft een niet aangesloten voeler aan.

De weergave "ˍ ˍ ˍ" geeft een kortsluiting van een voeler aan.

Nr.44  Hand

HK1-Fühler       53°

HK2-Fühler       35°

Controle van de temperatuurvoelers door verificatie van de verhouding tussen de weergegeven 

waarden (in het bijzonder om verwisselingen van kabels te vermijden).

De weergave "    " geeft een niet aangesloten voeler aan.

De weergave "ˍ ˍ ˍ" geeft een kortsluiting van een voeler aan.

Nr.45  Hand

Dig.Fernbed.  1  Auto

Fernbedienung 2  18°

Verwarmingskringmodule 1 ← Kan alleen bij een aangesloten verwarmingskringmodule 1 getest worden!

Nr.46  Hand

Boilerfühler 3   52°

Boilerfühler 4   48°

Controle van de temperatuurvoelers door verificatie van de verhouding tussen de weergegeven 

waarden (in het bijzonder om verwisselingen van kabels te vermijden).

De weergave "    " geeft een niet aangesloten voeler aan.

De weergave "ˍ ˍ ˍ" geeft een kortsluiting van een voeler aan.

Nr.47  Hand

HK3-Fühler       53°

HK4-Fühler       35°

Controle van de temperatuurvoelers door verificatie van de verhouding tussen de weergegeven 

waarden (in het bijzonder om verwisselingen van kabels te vermijden).

De weergave "    " geeft een niet aangesloten voeler aan.

De weergave "ˍ ˍ ˍ" geeft een kortsluiting van een voeler aan.

Nr.48  Hand

Afstandbediening 3  22°                                                                                                                                                                                                                                                 

Afstandbediening 4  18°

Zie scherm Nr.45.

Controle of er een digitale of analoge ruimtebediening aangesloten is.

Bij een ruimtebediening met omgevingscontrole (FR25) wordt de huidige omgevingstemperatuur 

weergegeven.

Bij een ruimtebediening zonder omgevingscontrole (FR25) wordt een vaste temperatuur van 

21°C (interne weerstand) weergegeven.

Bij een digitale ruimtebediening (FR30) wordt de werkingstoestand weergegeven (uit, minimum, 

comfort, auto).

LET OP: bij de FR25 is de weergegeven temperatuur alleen correct indien de regelschakelaar 

staat ingesteld op positie 0.

Controle van de temperatuurvoelers door verificatie van de verhouding tussen de weergegeven 

waarden (in het bijzonder om verwisselingen van kabels te vermijden).

De weergave "    " geeft een niet aangesloten voeler aan.

De weergave "ˍ ˍ ˍ" geeft een kortsluiting van een voeler aan.

De laatste regel geeft de toestand van de rookgastemperatuurthermostaat aan ("ein" = gesloten, 

"aus" = open).

Nr.42  Hand

TÜB-Fühler       10°

ETÜ-Fühler       25°

ATW             AUS             R
o

e
rw

e
rk

Z
u

ig
e
n



MANUELE BEDIENING •  p. 6.5

Deze positie wordt gebruikt om alle elektrische functies te controleren, en voor het handmatig bedienen van de aandrijvingen 

voor reiniging, storingen en controles!

Met de pijlcursor omhoog of omlaag aan te passen!                                                                                                                                                                                                            

Alle functies werken alleen als de "+" of "-" toets bediend wordt.

Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Störungslampe Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung bzw.Festbrennstoffbetrieb soll  die Ascheaustragungsschnecke und Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Ascheaustragungsmotors. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Brandschutzklappe  (stromlosschließend)                                                   Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Rücklaufanhebungspumpe oder der Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Fernleitungspumpe 1Bei einem Neustart können die leeren Schneckenschächte  manuell vorbefüllt werden. Dieser Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. 
Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionskontrolle der Fernbedienung ohne Raumeinfluß. Funktionskontrolle der Lambdasonde .          Bei HSV 80 / 100 : Funktionskontrolle der Unterdruckmessung und des Saugzuggebläses. Durch Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung der Störungslampe  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste Funktionsprüfung des Schieberostes. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Saugturbine                                                  Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung. ACHTUNG : Rost öffnet und Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Puffer bzw. ZirkulationspumpeBei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. 
Einstellungen  - Wahlschalter - Hand     Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionskontrolle der Fernbedienung ohne Raumeinfluß. Funktionskontrolle der Lambdasonde .          Bei HSV 80 / 100 : Funktionskontrolle der Unterdruckmessung und des Saugzuggebläses. Durch Kalibrieren der Lambdasonde .          Heizkreis nicht vorhanden, Funktionsprüfung der Störungslampe  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 1 auf und beim Drücken der Prüfen ob beim Drücken der + Taste der Mischer 2 auf und beim Drücken der -Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Einstellbereich: 0,2...3,5 Einstellbereich: 25...80° Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Einschubschneckenmotors. Funktionsprüfung des Verbrennungsluftgebläses Funktionsprüfung  bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Boilerladepumpe 1 .Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 1 (HK 1).Nach jeder Kesselreinigung den Schieberost betätigen. Durch einmaliges Drücken der + Taste Funktionsprüfung des Schieberostes. Funktions- und Drehrichtungsprüfung des Raumaustragungsmotors. Funktionsprüfung der Saugturbine                                                  Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Heizkreispumpe 2 (HK 2).Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Putzeinrichtung. ACHTUNG : Rost öffnet und Funktionsprüfung bzw. kurzfristiger manueller Betrieb der Puffer bzw. ZirkulationspumpeBei einem Neustart muss der Zwischenbehälter manuell vorbefüllt werden.  Funktionskontrolle der einzelnen Fühler . Funktionskontrolle der Fernbedienung mit Raumeinfluß. Diese Stellung dient zur Überprüfung sämtlicher elektrischer Funktionen, und zur manuellen Betätigung der Antriebe bei Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! Mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten verstellen ! 

Verwarmingskringmodule 2 ← Kan alleen bij een aangesloten verwarmingskringmodule 2 getest worden!

Nr.49  Hand

Boilervoeler 5   52°

Boilervoeler 6   48°

Controle van de temperatuurvoelers door verificatie van de verhouding tussen de weergegeven 

waarden (in het bijzonder om verwisselingen van kabels te vermijden).

De weergave "    " geeft een niet aangesloten voeler aan.

De weergave "ˍ ˍ ˍ" geeft een kortsluiting van een voeler aan.

Nr.50  Hand

VC5-Voeler       53°

VC6-Voeler       35°

Controle van de temperatuurvoelers door verificatie van de verhouding tussen de weergegeven 

waarden (in het bijzonder om verwisselingen van kabels te vermijden).

De weergave "    " geeft een niet aangesloten voeler aan.

De weergave "ˍ ˍ ˍ" geeft een kortsluiting van een voeler aan.

Nr.51  Hand

Afstandbediening 5  22°

Afstandbediening 6  18°

Zie scherm Nr.45.
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Installateurebene

Parametrierung nach 

Heizungsschema und  

Bedienungsanleitung

ab Version 41

    zu den Parametern

Nr.A1  Heizkreis 1         

  nicht vorhanden     

  nur Pumpe            

< mit Mischermotor >                    

3 instelmogelijkheden voor verwarmingskring 1

- verwarmingskring niet aanwezig;

- verwarmingskring enkel met pomp;

- verwarmingskring met pomp en gemotoriseerde driewegmenger uitgerust.

auf Kesselplatine De parameters A2 - A9 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.A2  Heizkreis 1

                         

Steilheit      1.60 

Werk:  1.60

Nr.A3  Heizkreis 1  

Vorlauftemperatur   

Minimum          30° 

Werk:  30°

Aanpassingsbereik: 1...80° (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 30°)

Minimumvoorlooptemperatuur voor verwarmingskring 1.

In de comfort- of verlaagde-temperatuurmodus kan de voorlooptemperatuur niet lager 

zijn dan deze waarde.

Nr.A4  Heizkreis 1  

Vorlauftemperatur   

Maximum          70° 

Werk:  70°               

Nr.A5  Heizkreis 1

                             

Mischerlaufzeit  90s 

Werk:  90s

Aanpassingsbereik: 10…300s (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 90s)

Hier moet de werkelijke looptijd van de driewegmengers van verwarmingskring 1 (zie 

typeplaatje of fabrieksinstructies) ingegeven worden (= tijdsduur van gesloten tot 

geopende toestand.)

Nr.A6  Fernbed. HK1                  

FR30 Digi.Fernbed.

< nicht vorhanden  >

FR25 ohne Raumfühl

FR25 mit Raumfühl

4 ruimtebedieningsmogelijkheden verwarmingskring 1:

- digitale ruimtebediening FR30;

- verwarmingskring zonder analoge of digitale ruimtebediening;

- verwarmingskring met ruimtebediening FR25, maar zonder ruimtevoeler (d.w.z. 

geen automatische ruimtetemperatuurscorrectie - aansluiting FR25 aan de klemmen 

1 en 3);

- verwarmingskring met ruimtebediening FR25 met ruimtevoeler (d.w.z. de 

ruimtetemperatuur wordt automatisch gecorrigeerd - aansluiting FR25 aan de 

klemmen 1 en 2).

Installateursinstellingen   "+"   en   "-"   3 sec. gelijktijdig indrukken

U bevindt zich in het installateursmenu.

Voor de ingebruikname moeten alle installateursparameters gecontroleerd en 

geprogrammeerd worden volgens de exacte installatieconfiguratie.

Ga door de parameters met de toetsen ↑ en ↓, pas de waarden aan met de toetsen 

"+" en "-", en bevestig met Enter.

Wanneer u direct na het betreden van de installateursinstellingen op ↑ drukt, kunt u 

snel door de lijst met parameters bladeren.

Aanpassingsbereik: 0,2...3,5 (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 1.60)

Verwarmingscurve voor verwarmingskring 1.

Dit beschrijft de verhouding tussen voorlooptemperatuursverandering en 

buitentemperatuursverandering (zie diagram-verwarmingscurves).

Aanbevolen instelwaarden:

- vloerverwarming 0,3…1,0

- radiatorverwarming 1,2…2,0

- convectorverwarming 1,5...2,0

De parameter kan enkel aangepast worden na enkele weken van verwarming volgens 

de verkregen resultaten.

Aanpassingsbereik: 1...95° (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 70°)

Maximumvoorlooptemperatuur voor verwarmingskring 1.

In de comfort- of minimummodus kan de voorlooptemperatuur niet hoger zijn dan 

deze waarde.

LET OP: als bescherming tegen oververhitting van de vloerverwarming moet een 

bijhorende elektromechanische thermostaat geïnstalleerd worden, die de 

stroomtoevoer aan de bijhorende verwarmingskringpomp onderbreekt.
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Installateursinstellingen   "+"   en   "-"   3 sec. gelijktijdig indrukken

U bevindt zich in het installateursmenu.

Voor de ingebruikname moeten alle installateursparameters gecontroleerd en 

geprogrammeerd worden volgens de exacte installatieconfiguratie.

Ga door de parameters met de toetsen ↑ en ↓, pas de waarden aan met de toetsen 

"+" en "-", en bevestig met Enter.

Wanneer u direct na het betreden van de installateursinstellingen op ↑ drukt, kunt u 

snel door de lijst met parameters bladeren.

Nr.A7 Heizkreis 1 

 <keine Fernleitung>         

  mit Fernleitung 1         

  mit Fernleitung 2

Hydraulische positie van verwarmingskring 1.

Instelmogelijkheden:

- geen overdrachtpomp aanwezig;

- via overdrachtpomp 1 − via overdrachtpomp 2.

De overdrachtpompen werken echter enkel wanneer een van de toegewezen pompen 

werkt.

bei Solarpuffer

Nr.A8 Heizkreis 1

   

<Sommer-Badheiz.AUS>         

 Sommer-Badheiz.EIN 

Activeren van de zonnebuffer voor de respectievelijke verwarmingskring. De 

verwarmingskring wordt ingeschakeld (volgens uurprogramma) wanneer het 

buffervolume voldoende  temperatuur heeft.

Let op: functioneert enkel in verbinding met een zonnebuffer en enkel met de 

keuzeschakelaar op stand 'Boiler'.

bei Wahlschalt. Boil

Estrichausheizen

Nr.A9 Heizkreis 1

<Estrichheizen- AUS>     

 Estrichheizen- EIN

Hier kan de eerste opstart van de vloerverwarming ingesteld worden. Na het instellen 

op "Estrichheizen-EIN" verschijnen de detailinstellingen, die nog aangepast kunnen 

worden.

Eenmaal de instellingen voltooid zijn, moet de keuzemogelijkheid in het 

installateursscherm op 'Boiler' of 'Auto' gezet worden en het programma start.

Wahlschalt.Boil/Auto De parameters A9a - A9f verschijnen niet bij instelling "Estrichheizen-AUS".

Nr.A9a  Heizkreis 1

VL-Soll Start/Ende

                 20°

Werk: 20 °

Aanpassingsbereik: 10-30°C (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 20°)

Voorloop- of eindtemperatuur voor het programma verwarmingskring 1.

Nr.A9b Heizkreis 1

VL-Soll Anstieg

                  5°

Werk: 5°

Aanpassingsbereik: 1-10°C (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 5°)

Voorlooptemperatuursstijging volgens tijdsverschil parameter A9c.

Nr.A9c Anst./Redukt.

< Jeden Tag >

 nach zwei Tagen   

 nach drei Tagen   

 nach vier Tagen   

 nach fünf Tagen 

Volgens deze tijdsduur wordt bij het opwarmen de ingestelde voorlooptemperatuur uit 

paramter A9b (5°C) verhoogd of tijdens het afkoelen gereduceerd.

- iedere dag;

- na twee dagen;

- na drie dagen;

- na vier dagen;

- na vijf dagen.

Nr.A9d Heizkreis 1

VL-Soll max.

                 45°

Werk: 45°

Aanpassingsbereik: 25-60°C (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 45°)

Maximale in te stellen voorlooptemperatuur.

Nr.A9e  Heizkreis 1

VL-Soll max.

Haltezeit         1T

Werk:  1 Tage

Aanpassingsbereik: 0-20 dagen (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 1 dag)

Instelling van de duur van het aanhouden van de max. voorlooptemperatuur uit 

parameter A9d.

Nr.A9f  Heizkreis 1

VL-Soll Reduktion

                 10°

Werk:  10°

Aanpassingsbereik: 1-10°C  (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 10°)

Voorlooptemperatuursdaling volgens tijdsverschil paramter A9c.
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Installateursinstellingen   "+"   en   "-"   3 sec. gelijktijdig indrukken

U bevindt zich in het installateursmenu.

Voor de ingebruikname moeten alle installateursparameters gecontroleerd en 

geprogrammeerd worden volgens de exacte installatieconfiguratie.

Ga door de parameters met de toetsen ↑ en ↓, pas de waarden aan met de toetsen 

"+" en "-", en bevestig met Enter.

Wanneer u direct na het betreden van de installateursinstellingen op ↑ drukt, kunt u 

snel door de lijst met parameters bladeren.

Nr.A11  Heizkreis 2

<nicht vorhanden >  

  nur Pumpe 

  mit Mischermotor 

3 instelmogelijkheden voor verwarmingskring 2:

- verwarmingskring niet aanwezig;

- verwarmingskring enkel met pomp;

- verwarmingskring met pomp en gemotoriseerde driewegmenger uitgerust.

auf Kesselplatine De parameters A12 - A19 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.A12  Heizkreis 2

Steilheit      1.60

Werk:  1.60

Nr.A13  Heizkreis 2  

Vorlauftemperatur   

Minimum          30°  

Werk: 30°       

Aanpassingsbereik: 1...80° (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 30°)

Minimumvoorlooptemperatuur voor verwarmingskring 2.

In de comfort- of verlaagde-temperatuurmodus kan de voorlooptemperatuur niet lager 

zijn dan deze waarde.

Nr.A14  Heizkreis 2  

Vorlauftemperatur   

Maximum          70° 

Werk:  70°

Nr.A15  Heizkreis 2

Mischerlaufzeit  90s 

Werk:  90s

Aanpassingsbereik: 10…300s (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 90s)

Hier moet de werkelijke looptijd van de driewegmengers van verwarmingskring 2 (zie 

typeplaatje of fabrieksinstructies) ingegeven worden (= tijdsduur van gesloten tot 

geopende toestand.)

Nr.A16  Fernbed. HK2                  

FR30 Digi.Fernbed.

< nicht vorhanden  >

FR25 ohne Raumfühl

FR25 mit Raumfühl

4 ruimtebedieningsmogelijkheden verwarmingskring 2:

- digitale ruimtebediening FR30;

- verwarmingskring zonder analoge of digitale ruimtebediening;

- verwarmingskring met ruimtebediening FR25, maar zonder ruimtevoeler (d.w.z. 

geen automatische ruimtetemperatuurscorrectie - aansluiting FR25 aan de klemmen 

1 en 3);

- verwarmingskring met ruimtebediening FR25 met ruimtevoeler (d.w.z. de 

ruimtetemperatuur wordt automatisch gecorrigeerd - aansluiting FR25 aan de 

klemmen 1 en 2).

Nr.A17 Heizkreis 2 

 <keine Fernleitung>         

  mit Fernleitung 1         

  mit Fernleitung 2

Hydraulische positie van verwarmingskring 2.

Instelmogelijkheden:

- geen overdrachtpomp aanwezig;

- via overdrachtpomp 1 − via overdrachtpomp 2.

De overdrachtpompen werken echter enkel wanneer een van de toegewezen pompen 

werkt.

Aanpassingsbereik: 0,2...3,5 (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 1.60)

Verwarmingscurve voor verwarmingskring 2.

Dit beschrijft de verhouding tussen voorlooptemperatuursverandering en 

buitentemperatuursverandering (zie diagram-verwarmingscurves).

Aanbevolen instelwaarden:

- vloerverwarming 0,3…1,0

- radiatorverwarming 1,2…2,0

- convectorverwarming 1,5...2,0

De parameter kan enkel aangepast worden na enkele weken van verwarming volgens 

de verkregen resultaten.

Aanpassingsbereik: 1...95° (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 70°)

Maximumvoorlooptemperatuur voor verwarmingskring 2.

In de comfort- of minimummodus kan de voorlooptemperatuur niet hoger zijn dan 

deze waarde.

LET OP: als bescherming tegen oververhitting van de vloerverwarming moet een 

bijhorende elektromechanische thermostaat geïnstalleerd worden, die de 

stroomtoevoer aan de bijhorende verwarmingskringpomp onderbreekt.
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Installateursinstellingen   "+"   en   "-"   3 sec. gelijktijdig indrukken

U bevindt zich in het installateursmenu.

Voor de ingebruikname moeten alle installateursparameters gecontroleerd en 

geprogrammeerd worden volgens de exacte installatieconfiguratie.

Ga door de parameters met de toetsen ↑ en ↓, pas de waarden aan met de toetsen 

"+" en "-", en bevestig met Enter.

Wanneer u direct na het betreden van de installateursinstellingen op ↑ drukt, kunt u 

snel door de lijst met parameters bladeren.

bei Solarpuffer

Nr.A18 Heizkreis 2

<Sommer-Badheiz.AUS>         

 Sommer-Badheiz.EIN 

Zie verwarmingskring 1.

bei Wahlschalt. Boil

Estrichausheizen

Nr.A19 Heizkreis 2

<Estrichheizen- AUS>     

 Estrichheizen- EIN

Zie verwarmingskring 1.

Wahlschalt.Boil/Auto

Nr.A21  Heizkreis 3

<nicht vorhanden >  

  nur Pumpe 

  mit Mischermotor 

Zie verwarmingskring 1.

Enkel mogelijk wanneer verwarmingskringmodule 1 (HKM1) aangesloten is

(anders verschijnt de storingsmelding "kein Heizkreismodul angeschlossen").

auf Heizkreismodul 1 De parameters A22 - A29 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.A31  Heizkreis 4

<nicht vorhanden >  

  nur Pumpe 

  mit Mischermotor 

Zie verwarmingskring 1.

Enkel mogelijk wanneer verwarmingskringmodule 1 (HKM1) aangesloten is

(anders verschijnt de storingsmelding "kein Heizkreismodul angeschlossen").

auf Heizkreismodul 1 De parameters A32 - A39 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.A41  Heizkreis 5

<nicht vorhanden >  

  nur Pumpe 

  mit Mischermotor 

Zie verwarmingskring 1.

Enkel mogelijk wanneer verwarmingskringmodule 2 (HKM2) aangesloten is

(anders verschijnt de storingsmelding "kein Heizkreismodul angeschlossen").

auf Heizkreismodul 2 De parameters A42 - A49 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.A51  Heizkreis 6

<nicht vorhanden >  

  nur Pumpe 

  mit Mischermotor 

Zie verwarmingskring 1.

Enkel mogelijk wanneer verwarmingskringmodule 2 (HKM2) aangesloten is

(anders verschijnt de storingsmelding "kein Heizkreismodul angeschlossen").

auf Heizkreismodul 2 De parameters A52 - A59 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.B1  Boiler 1    

<vorhanden         > 

nicht vorhanden    

Activatie van de sanitair-warmwaterboiler (SWW-boiler) 1.

auf Kesselplatine De parameters B2 - B7 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.B2  Boiler 1     

Boilertemperatur    

Schaltdifferenz   6° 

Werk:   6°

Aanpassingsbereik: 1…40° (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 6°)

Start boilerlading: in het uurschema ingesteld door de gebruiker 

(gebruikersinstellingen Nr. 1) begint het laden van de boiler niet tot de 

boilertemperatuur onder de ingestelde waarde (Nr. 2) zakt minus dit verschil (Nr. B2).

Einde boilerlading: het laden van de boiler eindigt vanaf de ingestelde temperatuur 

(Nr. 2) wordt bereikt.

Nr.B3  Boiler 1     

Boilertemperatur    

Minimum          40° 

Werk:  40°

Aanpassingsbereik: 1…80° (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 40°)

Minimum-SWW-boilertemperatuur.

Onafhankelijk van het uurschema ingesteld door de gebruiker (Nr. 1) - wanneer de 

boilertemperatuur onder deze waarde (Nr. B3) zakt, start het laden van de boiler in 

het uurschema Nr. B90 tot de ingestelde temperatuur wordt bereikt (Nr. 2).
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Installateursinstellingen   "+"   en   "-"   3 sec. gelijktijdig indrukken

U bevindt zich in het installateursmenu.

Voor de ingebruikname moeten alle installateursparameters gecontroleerd en 

geprogrammeerd worden volgens de exacte installatieconfiguratie.

Ga door de parameters met de toetsen ↑ en ↓, pas de waarden aan met de toetsen 

"+" en "-", en bevestig met Enter.

Wanneer u direct na het betreden van de installateursinstellingen op ↑ drukt, kunt u 

snel door de lijst met parameters bladeren.

Legionellenschutz  B1

Nr.B4  Boiler 1  

<Legionellensch.AUS>

 Legionellensch.EIN

Antilegionellaprogramma in- (ein) of uitschakelen (aus).

De parameters B5 - B6 verschijnen niet tenzij B4 is geprogrammeerd.

Legionellenschutz  B1

Nr.B5  Boiler 1  

Legionellenschutz

Solltemperatur  70°

Werk:   70°

Aanpassingsbereik: 10-75°C (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 70°)

Programmatie van de te bereiken boilertemperatuur in geval van een activering van 

het antilegionellaprogramma, beschreven in Nr. B6.

LET OP: zonder thermostatische mengkraan geen te hoge temperatuur instellen om 

risico's op brandwonden te vermijden.

Legionellenschutz  B1

Nr.B6 Start-Zeit B1

Mo -- -- -- -- -- --

a. 17:00  c.00:00

b. 00:00  d.00:00

Programmatie van de dag(en) en u(u)r(en) voor de boilertemperatuursstijging (Nr. B5) 

voor het antilegionellaprogramma.

Om onnodige temperatuursstijgingen te vermijden, is het aangeraden een uurschema 

in te stellen gelijklopend met dat ingesteld door de gebruiker.

Nr.B7 Boiler 1

 <keine Fernleitung>         

  mit Fernleitung 1         

  mit Fernleitung 2

Hydraulische positie van SWW-boiler 1.

Volgens het hydraulisch schema vereist de pomp van boiler 1 de opstart van:

- geen enkele overdrachtspomp;

- overdrachtspomp 1;

- overdrachtspomp 2.

Nr.B11  Boiler 2 

  vorhanden

< nicht vorhanden  >

  Externe Pumpe

  Fernleitungspumpe2

Activatie en programmatie van de uitgang '123' voor boiler 2, de pomp van de externe 

kring of de overdrachtspomp 2.

Indien nodig kan de uitgang '49' ook geprogrammeerd worden voor de externe kring 

of de overdrachtspomp 2 (parameter Nr. C7 hieronder).

auf Kesselplatine De parameters B12 - B17 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.B21  Boiler 3 

  vorhanden 

< nicht vorhanden >

Zie boiler 1

Enkel mogelijk wanneer verwarmingskringmodule 1 (HKM1) aangesloten is

(anders verschijnt de storingsmelding "kein Heizkreismodul angeschlossen").

auf Heizkreismodul 1 De parameters B22 - B27 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.B31  Boiler 4 

   vorhanden 

< nicht vorhanden >

Zie boiler 1

Enkel mogelijk wanneer verwarmingskringmodule 1 (HKM1) aangesloten is

(anders verschijnt de storingsmelding "kein Heizkreismodul angeschlossen").

auf Heizkreismodul 1 De parameters B32 - B37 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.B41  Boiler 5 

   vorhanden 

< nicht vorhanden >

Zie boiler 1

Enkel mogelijk wanneer verwarmingskringmodule 2 (HKM2) aangesloten is

(anders verschijnt de storingsmelding "kein Heizkreismodul angeschlossen").

auf Heizkreismodul 2 De parameters B42 - B47 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".

Nr.B51  Boiler 6 

   vorhanden 

< nicht vorhanden >

Zie boiler 1

Enkel mogelijk wanneer verwarmingskringmodule 2 (HKM2) aangesloten is

(anders verschijnt de storingsmelding "kein Heizkreismodul angeschlossen").

auf Heizkreismodul 2 De parameters B52 - B57 verschijnen niet bij instelling "nicht vorhanden".
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Installateursinstellingen   "+"   en   "-"   3 sec. gelijktijdig indrukken

U bevindt zich in het installateursmenu.

Voor de ingebruikname moeten alle installateursparameters gecontroleerd en 

geprogrammeerd worden volgens de exacte installatieconfiguratie.

Ga door de parameters met de toetsen ↑ en ↓, pas de waarden aan met de toetsen 

"+" en "-", en bevestig met Enter.

Wanneer u direct na het betreden van de installateursinstellingen op ↑ drukt, kunt u 

snel door de lijst met parameters bladeren.

Nr.B90 Freigabe aller     

Boilertemp. Minimum  

Ein 06:00           

Aus 22:00

Vrijgave minimumboilertemperatuur.

Onafhankelijk van het uurschema ingesteld door de gebruiker (gebruikersinstellingen 

Nr. 1) - wanneer de boilertemperatuur onder de minimumwaarde (Nr. B3) zakt, start 

het laden van de boiler in dit uurschema Nr. B90 tot de ingestelde temperatuur wordt 

bereikt (Nr. 2).

Nr.C1 Rückl.Anhebung

Rücklauf-Bypasspumpe

< nicht vorhanden >

RL-Mischer+FL-P.1   

RL-Mischer+PufferP.

RL-Mischer+RL-Pumpe

Programmatie van het terugloopsysteem volgens het hydraulisch schema:

- teruglooppomp met bypass;

- terugloopmengventiel met overdrachtpomp 1;

- terugloopmengventiel met buffer laadbufferpomp;

- terugloopmengventiel met teruglooppomp (mengfles)

Nr.C1a Rückl.Mischer

Mischerlaufzeit  90s 

Werk:  90s

Aanpassingsbereik: 10…300s (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 90s)

Hier moet de werkelijke looptijd van de mengers (zie typeplaatje of fabrieksinstructies) 

ingegeven worden (= tijdsduur van gesloten tot geopende toestand.)

Nr.C2 Puffer/Fremdw

< nicht vorhanden >  

  Puffer HKV  B.int

  Puffer HKV  B.ext

  Pufferpumpe B.int

  Pufferpumpe B.ext

  Fremdwärme Festbr. 

  Fremdwärme Öl/Gas

Programmatie van de kringventielen volgens hydraulisch schema:

- niet geprogrammeerd (geen buffertank, noch supplementaire boiler);

- buffertank met kringventiel en en interne sanitaire boiler (Combi);

- buffertank met kringventiel en externe sanitaire boiler;

- buffertank met ladingspomp en interne sanitaire boiler (Combi);

- buffertank met ladingspomp en externe sanitaire boiler

(in geval van differentiële regulatie tussen de buffer en de sanitaire boiler, selecteer 

Interne Boiler ("B. int.").

- supplementaire boiler op brandhout zonder buffertank;

- supplementaire boiler op olie of gas zonder buffertank.

Nr.C3 Pumpenauswahl

  Pufferpumpe+1Fühl

  Pufferpumpe+2Fühl

Verschijnt enkel wanneer onder C2 een bufferpomp is geprogrammeerd/

Een bufferpomp + 1 voeler is enkel bij een bufferschema HP3 met ontlaadregeling 

noodzakelijk.

Een bufferpomp + 2 voelers is enkel bij een bufferschema HP4 met bufferlade en 

ontlaadregeling noodzakelijk.

(Zie verwarmingsschema met buffer)

Nr.C4 Pufferladung

Puffer-

Solltemperatur  60°

Werk:   60°

Verschijnt enkel wanneer parameter Nr.C3="Pufferpumpe + 2Fühler" 

geprogrammeerd.

Aanpassingsbereik: 20-80°C (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 60°)

Programmatie van de ingestelde laadtemperatuur van de bodem van de buffertank 

met 2 voelers.

Nr.C4a Pufferladung

Kesselsolltemp. bei

Pufferladung    78°

Werk:  78°

Verschijnt enkel wanneer parameter Nr.C3="Pufferpumpe + 2Fühler" 

geprogrammeerd.

Aanpassingsbereik: 20-100°C (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 78°)

Programmatie van de ingestelde boilertemperatuur voor het laden van de buffertank 

met 2 voelers.

Nr.C5 Pufferzwangs-

Ladung / Tagesuhr

Ein 00:00  Ein 00:00

Aus 00:00  Aus 00:00

(Enkel in geval van parameter Nr. C3= "Pufferpumpe + 2Fühler").

Programmatie van het (de) uurschema('s) volgens dewelke het laden van de 

buffertank wordt aangehouden tot het bereiken van de ingestelde temperatuur Nr. C4.

Nr.C6  Kessel

ext. Heizkreis

Solltemperatur   80° 

Werk:  80 °

Aanpassingbereik: 1°…84° (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 80°)

Ingestelde keteltemperatuur wanneer de externe kring geactiveerd is.
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Installateursinstellingen   "+"   en   "-"   3 sec. gelijktijdig indrukken

U bevindt zich in het installateursmenu.

Voor de ingebruikname moeten alle installateursparameters gecontroleerd en 

geprogrammeerd worden volgens de exacte installatieconfiguratie.

Ga door de parameters met de toetsen ↑ en ↓, pas de waarden aan met de toetsen 

"+" en "-", en bevestig met Enter.

Wanneer u direct na het betreden van de installateursinstellingen op ↑ drukt, kunt u 

snel door de lijst met parameters bladeren.

Nr.C7   

  < Störlampe       >

  Externe Pumpe

  Fernleitungspumpe2

Schema jumpers

Jumper

J7

De "Externe-kringfunctie" is ook programmeerbaar zonder pomp:

Het volstaat hiervoor de uitgangen '81' en '82' met een wisselcontact te verbinden: de 

boiler werkt zoals hieronder beschreven, er verschijnt een scherm in het infomenu, de 

uitgang '49' wordt dan bruikbaar met storingslamp of overdrachtspomp 2 volgens de 

uitgevoerde programmatie.

Nr.C8 externer HK

 <keine Fernleitung>         

  mit Fernleitung 1         

  mit Fernleitung 2

Volgens het hydraulisch schema vereist de pomp van de externe kring de opstart van:

- geen enkele verwarmingskringpomp: geen kring;

- de overdrachtspomp 1;

- de overdrachtspomp 2.

Nr.D1 Betriebsart

 Behälter Hand füllen

 <Saugen + Schnecke>         

  Punktabsaugung         

  Schnecke + Behälter

Z
u

ig
e
n

Instellen werkingsmodus

 = Tussenreservoir wordt handmatig gevuld.

 = Tussenres. wordt door opslagruimtevijzel+zuigturbine automatisch gevuld.

 = Tussenreservoir wordt door middel van puntafzuiging / GWTS gevuld.

 = Tussenres. wordt door middel van opslagruimtevijzel rechtstreeks gevuld.

Nr.D2  Frostschutz  

Pumpen ein unter    

Aussentemp.       1° 

Werk:   1°

Aanpassingsbereik: -30°…+20° (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 1°)

Wanneer de buitentemperatuur onder deze ingestelde waarde zakt, worden alle 

verwarmingskringpompen ingeschakeld, terwijl de mengventielen de 

voorlooptemperatuur aanpassen aan de waarde van parameter Nr. D3

Nr.D3  Frostschutz  

Vorlauf-            

Solltemperatur    7° 

Werk:   7°

Aanpassingsbereik: 1°…30° (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 7°)

Wanneer de keuzeschakelaar op positie "Aus" of "Boiler" staat en de 

voorlooptemperatuur (met mengventiel) of keteltemperatuur 3° onder deze waarde 

zakt, start de ketel automatisch.

Nr.D4

  ohne Lambda

< mit Lambda      >

Programmatie van werking met of zonder Lambdasonde.

De Lambdasonde verbetert continu de verbrandingskwaliteit. In geval van een defecte 

Lambdasonde, kan deze worden geprogrammeerd als niet aanwezig ("ohne").

Nr.D5  Umschaltung   

Tag-Absenkung       

Ein 06:00            

Aus 22:00

Programmatie van het tijdstip dag- of nachtinstelling: het tijdsschema komt overeen 

met de dagtijdsperiode.

Programmatie van de supplementaire uitgang '49':

- Storingslamp (standaard fabrieksinstelling): de uitgang wordt gevoed door 230V van 

zodra er zich een probleem voordoet aan de boiler (mogelijkheid om een alarmlicht of -

geluid, een relais, een telefoonzender, ... aan te sluiten).

- Pomp externe kring (jumper J7 verwijderen: zie foto): de Externe-Kringfunctie wordt 

geactiveerd door de ingang "Externe Kring" (uitgangen '81' en '82' verbonden). De 

boiler start met de onder Nr. C6 ingestelde temperatuur. De pomp van de externe 

kring (uitgang '49') start wanneer de boiler de temperatuur van Nr. L5 heeft bereikt.

- Overdrachtspomp 2 (jumper J7 verwijderen: zie foto): de overdrachtspomp 2 

(uitgang '49') start wanneer de boiler de temperatuur uit Nr. L2 heeft bereikt, enkel 

wanneer een tank of een verwarmingskring zijn geprogrammeerd met kring 2. Indien 

nodig kan uitgang '123' ook geprogrammeerd worden voor de pomp van de externe 

kring of de overdrachtspomp 2 (paramter Nr. B11 hieronder).

Steckbrücke J7 



INSTALLATEURSINSTELLINGEN •  p. 7.8

Installateursinstellingen   "+"   en   "-"   3 sec. gelijktijdig indrukken

U bevindt zich in het installateursmenu.

Voor de ingebruikname moeten alle installateursparameters gecontroleerd en 

geprogrammeerd worden volgens de exacte installatieconfiguratie.

Ga door de parameters met de toetsen ↑ en ↓, pas de waarden aan met de toetsen 

"+" en "-", en bevestig met Enter.

Wanneer u direct na het betreden van de installateursinstellingen op ↑ drukt, kunt u 

snel door de lijst met parameters bladeren.

Nr.D6  Freigabe     

Entaschung            

Ein 06:00           

Aus 22:30

Programmatie van het uurschema tijdens hetwelke de de ontassings- en 

reinigingscyclus van de verwisselaar worden doorgevoerd. In de gevallen waar het 

geluid van deze cyclus niet stoort, is het aangeraden de ontassing 24/24u te laten 

uitvoeren: programmatie "Ein 00:00 Aus 24:00".

Nr.D7  Heizkreis 1-6 

Sommerabschaltung   

Sperrzeit     120min 

Werk: 120min

Aanpassingsbereik: 0…240 min (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 120 min)

Zomeruitschakeling: wanneer de buitentemperatuur binnen de "Sperrzeit" onder de 

ingestelde waarde (Nr.11) zakt, wordt de verwarming niet meer ingeschakeld.

"Sperrzeit" = tijd voor het begin van de verlaagde-temperatuurfase.

Nr.D8   Sommerzeit                   

keine Umschaltung 

<autom. Umschaltung> 

Programmatie om de klok al dan niet automatisch van winter- naar zomertijd en terug 

te laten verzetten.

Nr.D9 Tag/Wochenuhr 

<Tages-Uhr       > 

 Wochen-Uhr  

HK+BoilerWochenuhr

Instelmogelijkheid  of op het gebruikersscherm de dagelijkse of wekelijkse tijd 

verschijnt. Met de "+" en "-" toetsen de juiste instelling kiezen en met Enter 

bevestigen.

- Tages-Uhr: verwarmingskring en boiler staan op dagelijkse klok.

- Wochen-Uhr: verwarmingskring op wekelijkse, boiler op dagelijkse klok.

- HK+Boiler Wochenuhr: verwarmingskring en boiler op wekelijkse tijd.

Nr.D10                 

Anzahl der Blöcke     

für Wochenuhr     2  

Werk:   2

Nr.D11 Pelletsfüllen

< nur Saugzeiten >

  autom. + 4 Zeiten

Z
u

ig
e
n

Einschubschnecken

Nr.D20 ETÜ 

  nicht vorhanden 

 < vorhanden     >

Programmatie van de temperatuursbewaking van de toevoervijzel (sonde op 

schroefbuis).

Temp. Überwachung

Temp. Überwachung

Nr.D21 TÜB 

< nicht vorhanden > 

  vorhanden 

Programmatie van de temperatuurscontrole van het brandstofreservoir.

(Voorschrift TRVB voor houtsnippers enkel in Oostenrijk.)

Brennstofflagerraum

R
o

e
rw

e
rk

R
o

e
rw

e
rk

Aanpassingsbereik: 1…7 (ref. fabrieksinstelling ("Werk"): 2)

Instelmogelijkheid hoeveel blokken voor de wekelijkse tijd in het gebruikersscherm 

instelbaar moeten zijn.

Vb: verwarmingskring 1 met 2 blokken:

3a. verwarmingskring 1                                3b. verwarmingskring 1

MA DI WO DO VR ZA --                                     --- --- --- --- --- --- ZO

* 06:00   * 15:00                                                  * 06:00   * 00:00

) 09:00   ) 22:00                                                   ) 22:00   ) 00:00

Blok 1a is van maandag tot zaterdag tijdens de periode van 06:00 tot 09:00 en van 

15:00 tot 22:00 actief, en blok b op zondag van 6:00 tot 22:00.

Met de horizontale pijltoetsen de cursor naar links en rechts (MA, DI,...) verschuiven. 

Met de "+" toets kunnen dagen ingevoegd worden en met de "-" toets geschrapt 

worden. Met de horizontale pijltoetsen de cursor tot aan het gewenste uur  

verschuiven en met de "+" en "-" toetsen de tijd instellen en met Enter bevestigen.

Bij de instelling "nur Saugzeiten" wordt het pelletreservoir volgens de in de ge-

bruikersinstellingen Nr.16a en Nr.16b vastgelegde zuigtijden gevuld wanneer de 

looptijd van de aanvoervijzel de waarde van parameter Nr.R10=40min bereikt

heeft.

Bij de instelling "autom. + 4 Zeiten" wordt naast op de vastgelegde zuigtijden

ook nog automatisch gevuld wanneer de aanvoervijzel gedurende een vereiste 

minimumlooptijd (Parameter Nr.R14=200min) in werking was. Dit kan dan 

echter ook 's nachts zijn.
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Installateursinstellingen   "+"   en   "-"   3 sec. gelijktijdig indrukken

U bevindt zich in het installateursmenu.

Voor de ingebruikname moeten alle installateursparameters gecontroleerd en 

geprogrammeerd worden volgens de exacte installatieconfiguratie.

Ga door de parameters met de toetsen ↑ en ↓, pas de waarden aan met de toetsen 

"+" en "-", en bevestig met Enter.

Wanneer u direct na het betreden van de installateursinstellingen op ↑ drukt, kunt u 

snel door de lijst met parameters bladeren.

Nr.E1 Sprache 

  < deutsch       >

  französisch

  italienisch

  englisch

  spanisch

Selectie van de programmataal.

Na het beëindigen van de installateursinstellingen op "STANDAARD" drukken.



INSTALLATEURSINSTELLINGEN •  p. 7.10

1. Boilerlading

Het laden van de boiler is enkel in de stand "Auto" of "Boiler" mogelijk en wanneer de overeenkomstige boiler in het installa-

teursscherm op "vorhanden" ingesteld is. Men onderscheidt 2 soorten boilerladingen: (voorbeeld voor boiler 1)

· de normale lading, geprogrammeerd door de gebruiker, volgens het aangegeven uurschema in Nr.1 met de ingestelde

temperatuur uit Nr.2 van het gebruikersmenu.

Tijdens het uurschema van normale warmwaterproductie start het laden van de boiler niet vooraleer de boilertemperatuur

lager is dan de ingestelde temperatuur uit Nr.2 (fabriekinst.: 60°C) minus het temperatuursverschil uit B2 (fabriekinst.: 6°C).

Wanneer de fabrieksinstellingen behouden blijven, start de normale boilerlading enkel volgens het door de gebruiker in-

gestelde uurschema Nr.1, en enkel wanneer de boilertemperatuur lager is dan 60°-6°=54°C.

Om ontijdige boilerstarts te vermijden, is het aangeraden en doorgaans voldoende tijdens de dag niet meer dan één uur-

schema voor normale boilerlading in te stellen, en zo kort mogelijk (bijvoorbeeld 1 uur). 

· de uitzonderlijke boilerlading wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur zakt tot onder de minimumwaarde B3

(fabriekinst.: 40°C) tijdens het uurschema B90 (fabriekinst.: 06:00-22:00). Het is een garantie voor de minimumboilertem-

peratuur tijdens de gangbare gebruiksuren.

Daarnaast wordt het laden van de boiler geactiveerd door de toets "geforceerde werking".

Het wordt gedesactiveerd wanneer de functie "Vakantie" (Urlaub ) (Nr.17) geactiveerd is als "vorstbeveiliging" (Frostschutz)   

of "verlaagde temperatuur" (absenken ). Als geen enkele verwarmingskring actief is na het laden van de boiler, blijft de laad-

pomp werken tot de ketel is afgekoeld.

2. Antilegionellaprogramma

Wanneer het antilegionellaprogramma geactiveerd is voor een boiler (B4 voor boiler 1), is het mogelijk voor deze boiler een

te bereiken gewenste temperatuur B5 (fabriekinst.: 70°C) en een uurschema B6 (fabriekinst.: maandag 17:00) te program-.

meren. Let op: voorzie een thermostatische mengkraan om risico's op brandwonden te vermijden!

3. Prioriteit "Sanitair warm water"

De voorlooptemperatuur van de verwarmingskring wordt gereduceerd tijdens het laden van de overeenkomstige SWW-boiler

om deze zodoende prioriteit te geven. De verwarmingskring wordt vervolgens opnieuw normaal geactiveerd om zijn ingestelde

temperatuur te bereiken (er is geen ketelkoeling tijdens het laden van de boiler).

Deze functie is enkel activeerbaar voor de kringen uitgerust met een gemotoriseerd mengventiel. In het geval van verwarm-

ingskringen met een enkele pomp wordt deze gestopt tijdens het laden van de boiler.

4. Antiblokkagebescherming

Elke maandag om 12:00u wordt de antiblokkagebeschermingsfunctie gestart. De verwarmingskringpompen worden geduren-

de één minuut geactiveerd. De gemotoriseerde mengventielen worden gedurende één minuut geopend en daarna weer ge-

sloten.

Beschrijving van de instellingen
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5. Regelen van de verwarmingskringen

Het regelen van een verwarmingskring is enkel in de stand "Auto" mogelijk en wanneer de betreffende verwarmingskring in 

het installateursmenu op "vorhanden" ingesteld staat.

Men onderscheidt voor het regelen van elke verwarmingskring:

− een comforttemperatuur;

− een verlaagde temperatuur;

− een vorstbeveiligingstemperatuur (functie "vakantie" (Urlaub ) Nr.15 en functie vorstbeveiliging D3);

− het stoppen van verwarmen wanneer de buitentemperatuur stijgt tot boven een instelbare waarde (Nr.11, 12 of 13).

Elke verwarmingskring zal dus zijn geregeld volgens zijn dagelijkse of wekelijkse programmatie met een comforttemperatuur,

een verlaagde temperatuur, een vorstbeveiligingstemperatuur, of zal worden stopgezet afhankelijk van de gemiddelde buiten-

temperatuur.

Daarnaast worden de verwarmingskringen geactiveerd door de toets "geforceerde werking".

Ze kunnen worden gedesactiveerd door de functie  "Vakantie" (Urlaub) (Nr.17) geactiveerd is als "vorstbeveiliging" (Frost-

schutz) of "verlaagde temperatuur" (absenken ).

Verwarming: comforttemperatuur:

Gebruikersparameters Nr.4, Nr.7, H4, H7, H14, H17 (fabriekinst.: 20°C).

De comforttemperatuur kan worden geprogrammeerd tussen 14°C en 26°C. De middelste instelling op het display komt over-

een met een temperatuur van 20°C. De gewenste comforttemperatuur heeft dus betrekking tot de overeenstemmende ver-

warmingskring, eventueel gestuurd door een gemotoriseerd mengventiel. Indien nodig wordt een instelling geleidelijk toege- 

past over een periode van 2 à 3 uur om een stabiele toestand te garanderen.

De voorlooptemperatuur van de verwarmingskring wordt berekend in functie van de buitentemperatuur, de gevraagde com-

forttemperatuur en van de programmatie van de verwarmingscurve (zie verwarmingscurve p. 6.11). In geval van een start met 

gemotoriseerd mengventiel, wordt de keteltemperatuur bepaald door de voorlooptemperatuur + de waarde van parameter M3 

(fabriekinst.: 10°C).

Verwarming: verlaagde temperatuur:

Gebruikersparameters Nr.5, Nr.8, H5, H8, H15, H18 (fabriekinst.: 16°C)

De verlaagde temperatuur kan worden geprogrammeerd tussen 8°C en 20°C. Op dezelfde manier worden de nodige aanpas-

singen van de voorlooptemperaturen heel geleidelijk gemaakt, om het behoud van de gewenste binnentemperatuur te garan-

deren.

De voorlooptemperatuur van de verwarmingskring wordt berekend in functie van de buitentemperatuur, de gevraagde verlaag-

de temperatuur en van de programmatie van de verwarmingscurve (zie verwarmingscurve p. 6.11). In geval van een start met

gemotoriseerd mengventiel, wordt de keteltemperatuur bepaald door de voorlooptemperatuur de waarde van parameter M3 

(fabriekinst.: 10°C).

Overgang van de comfortmodus naar de verlaagde-temperatuurmodus:

Bij de overgang van de comfortmodus naar de verlaagde-temperatuurmodus wordt de voorlooptemperatuur van de verwarm-

ingskring gereduceerd volgens een dalende curve (weergave van een "A" in het infomenu).

Stopzetting van het verwarmen in functie van de buitentemperatuur:

Volgens het verwarmingsprogramma en het uur zijn er 3 buitentemperatuurswaarden waarbij het verwarmen stopt.

Het verwarmen stopt wanneer:

− het toestel in comfortmodus staat en de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan de ingestelde buitentemperatuur

   Nr.11 (fabriekinst.: 16°C);

− het toestel in verlaagde-dagtemperatuurmodus staat en de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan de ingestelde bui-

   tentemperatuur Nr.12 (fabriekinst.: 8°C);

− het toestel in verlaagde-nachttemperatuurmodus staat en de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan de ingestelde 

   buitentemperatuur Nr.13 (fabriekinst.: -5°C).

Herinnering: de modi voor verlaagde dag- of nachttemperatuur wordt bepaald in D5. (fabriekinst.: 06:00-22:00).
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6. Verwarmingscurve (wet 

    op watervoorziening)

Voor elke verwarmingskring moet een ver-

warmingscurve worden geprogrammeerd in 

functie van de isolatie van het gebouw en

van het type hittestralers (zie de installateurs-

instellingen p. 6.1 en 6.3).

De verwarmingscurve geeft de te nemen

waarde voor de parameters:

− A2 voor kring 1 en

− A12 voor kring 2.

Deze gememoriseerde waarde laat de

ketel toe de noodzakelijke voorloop-

temperatuur voor de verwarmingskringen

te berekenen, om de gewilde omgevings-

temperatuur te bereiken in functie van

de gemeten buitentemperatuur en van de

isolatiekwaliteit van het betreffende gebouw.

7. Vakantie-instellingen

De vakantie-instellingen kunnen worden doorgevoerd met:

− de parameter Nr.17: keuze: "vorstbeveiliging / niet actief / verlaagde temperatuur"

− de parameter Nr.18: programmering van de data en uren van het begin en einde van de vakanties.

Wanneer de parameter Nr.17 is geprogrammeerd op "vorstbeveiliging" of op "verlaagde temperatuur" zullen de verwarmings-

kringen gestuurd worden tijdens de periode Nr.18, respectievelijk in de vorstbeveiligingsmodus (parameters D2 en D3) of

de verlaagde-temperatuurmodus (gebruikersparameters Nr.5, Nr.8, H5, H8, H15, H18).

Herinnering: tijdens een vakantieperiode is de warmwaterproductie inactief.

8. Vorstbeveiliging

Deze functie wordt geactiveerd vanaf de buitentemperatuur zakt onder de parameter D2 (fabriekinst.: 1°C).

De pompen van alle kringen worden in werking gesteld, zelfs wanneer het verwarmen stopgezet is.

Bovendien herstart de ketel wanneer de voorlooptemperatuur (met gemotoriseerd mengventiel) of de keteltemperatuur 3°C

zakt onder de parameter D3 (fabriekinst.: 7°C).
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9. Eerste inwerkingstelling van een vloerverwarming

Dit programma wordt geactiveerd wanneer de parameter A9 is ingesteld op "Estrichheizen-EIN".

Temperatuurstijging:

In het begin is de voorloop-

temperatuur vastgesteld op

A9a. Elke verwarmings-

stap heeft een duur gelijk 

aan A9c. Op het einde van

elke stap stijgt de voorloop-

temperatuur van A9b tot het

A9d heeft bereikt.

Temperatuurbehoud:

De maximale voorlooptem-

peratuur wordt gehouden op

de temperatuur van A9d

tijdens een periode van A9e.

Temperatuursdaling van de vloerverwarming:

De voorlooptemperatuur verlaagt dus per stap met een duur gelijk aan A9c en van A9f tot het bereiken van A9a.

Het programma van de eerste inwerkingstelling is beëindigd. De verwarmingskring herneemt dan automatisch zijn oorspron-

kelijke configuratie en de parameter A9 wijzigt automatisch in "Estrichheizen-AUS".

Wanneer het programma van de eerste inwerkingstelling van een vloerverwarming actief is, is geen enkele verandering van 

het verwarmingsprogramma mogelijk. In geval van een stroomonderbreking herneemt het programma zijn normale gang

vanaf de stroomvoorziening is hersteld.

10. Ketelrestwarmtefunctie

Als er na een periode van verwarmen geen vraag meer is naar verwarming, wordt de functie "ketelrestwarmte" geactiveerd:

de ketel stopt, de pompen en de mengventielen worden gestuurd totdat de keteltemperatuur zakt tot onder de waarde M2

(fabriekinst.: 40°C).

11. Oververhitting ketel

Wanneer de keteltemperatuur de veiligheidstemperatuur N1 (fabriekinst.: 90°C) overstijgt, start de pomp van boiler 1; daarna

boiler 2 volgens N2 (fabriekinst.: 91°C) etc…

Wanneer de keteltemperatuur de veiligheidstemperatuur M1 (fabriekinst.: 92°C), worden alle verwarmingskringen geactiveerd

en wordt de voorlooptemperatuur berekend op basis van een fictieve buitentemperatuur M1a (fabriekinst.: -10°C). Deze ver-

richting is van korte duur en dient om de ketel af te koelen.

12. Test van de veiligheidsthermostaat

Deze testtoets laat toe de werking van de veiligheidsthermostaat te controleren: hou in de stand "Auto" de toets ingedrukt

tot de veiligheidsthermostaat schakelt (of als de keteltemperatuur hoger is dan ca. 95°C).

Tijdens deze test worden alle verwarmingspompen en boilers stopgezet.

Laat de ketel afkoelen om de veiligheidsthermostaat the resetten, verwijder de beschermkap, druk met een kleine schroeven-

draaier op de rode knop (er moet een "klik" hoorbaar zijn) en herstart de ketel door op de groene "Enter"-toets te drukken.

TÜV 
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13. Geforceerde werking

In deze modus worden alle geprogrammeerde instellingen geblokkeerd. De ketel werkt op vollast, rekent met zeer lage bui-

tentemperaturen en probeert zoveel mogelijk vermogen door het verwarmingssysteem te halen. Alle bedieningsorganen zo-

als thermostatische klep en automatisch regelventiel moeten natuurlijk manueel opengezet worden om de nodige warmte-

afvoer te kunnen vezekeren.

Deze modus eindigt automatisch na twee uur of door nogmaals op de toets te drukken.

14. Rookgastemperatuurvoeler

De rookgastemperatuurvoeler (groene kabel) is een hoge-temperatuursvoeler.

Let erop de bedradingspolariteit te respecteren (1 groene kabel en 1 witte).

De kabel is niet van koper, maar van Ni-CrNi (nikkel - chroom nikkel) en kan enkel maar met dit soort kabel verlengd worden,

anders is de meting vertekend.

15. Buitenvoeler

De voeler voor de buitentemperatuur moet worden geplaatst op ongeveer 1/3 van

de hoogte van het te verwarmen gebouw (minimale hoogte van 2m boven de grond) 

en op het koudste gedeelte van dit gebouw (noord of noordwest). Vermijd de na-

bijheid van warmtebronnen (schoorsteen, ventilatie, verluchtingsschachten, zonlicht,…), 

die de meting kunnen vertekenen. Het uiteinde van de verbindingskabel moet altijd langs 

onder naar buiten gaan om binnendringing van vocht te vermijden.

Deze voeler heeft geen polariteit.

16. Andere temperatuurvoelers
Ruimtebediening

Alle andere temperatuurvoelers hebben in de fabriek gemaakte verbindingskabels. FR25

De SWW-boiler-, buffervat- en bijkomende-ketelvoelers zijn in hulzen gestoken. wieltje in het mid-

De kringvoelers moeten ongeveer 50 cm achter de kringpomp worden bevestigd op den op positie

een afgescheiden metalen onderdeel. Een montagekit is geleverd bij elke kringvoeler. auto en zonder

De koelpasta (thermische pasta) (witte pastaspuit) moet op de leidingen worden aan- °C Ohm omgevingscorrec-

gebracht alvorens de messing voelerhuls te bevestigen, om het thermisch contact te -20 922 tie: tussen 3400

verbeteren. Het is belangrijk na te kijken of de kabel van elke voeler niet gekneld zit -10 960 en 3650 Ohm.

of beschadigd is. Indien nodig kan elke kabel worden verlengd volgens de aangegeven 0 1000

aanbevelingen op het elektrisch schema. 10 1039

Deze voelers hebben geen polariteit. 15 1058

20 1077

Belangrijke NOTA: alle voelers uitgezonderd de rookgastemperatuurvoeler hebben 25 1097

dezelfde elektrische eigenschappen (type PT1000) en kunnen door elkaar worden 30 1116

vervangen (vereenvoudiging herstelling). 35 1136

40 1155

45 1174

50 1193

55 1213

60 1232

65 1251

70 1270

75 1290

80 1309

85 1328

90 1347

95 1366

100 1385

Buitenvoeler

Kringvoeler

Terugl.voeler

Vertrekvoeler

Boilervoeler

Weerstandswaarde van de voelers
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17. Verwarmingskringmodule 1 en 2

De standaard geleverde besturing laat toe 2 verwarmingskringen en 2 SWW-boilers te bedienen.

Om andere verwarmingskringen en boilers te bedienen, is het mogelijk optioneel tot 2 "bus-

modules" toe te voegen. Elke busmodule laat toe 2 kringen en 2 boilers te besturen.

Zodoende kan de ketel tot 6 verwarmingskringen en 6 SWW-boilers sturen.

De elektrische verbinding tussen de ketel en de behuizingen van de busmodules bestaat uit een

buskabel met 4 afgeschermde kabels van het type liYCY (2x2x0,5mm²) aan zeer lage spanning.

Elke busmodulebehuizing wordt apart gevoed met 230V, om eventuele onderstations uit elkaar te

houden.

18. Buffervatregeling

Zonnebufferregeling HP1 met geïntegreerde boiler:

Het buffervolume wordt enkel door de zonne-installatie opgewarmd en niet door de ketel. Eerst wordt nagekeken of voor

de bepaalde ingestelde voorloopvertemperatuur in de zonnebuffer genoeg energie voorhanden is. Zo ja, dan wordt het ver-

warmingskringventiel op positie A-AB (bufferwerking) gezet, tot de buffertemperatuur onder de ingestelde verwarmingskring-

temperatuur zakt.

Daarna wordt de ketel opgestart en het verwarmingskringventiel op positie B-AB (ketelwerking) overgezet. De boilertempe-

ratuur wordt in de boilerlaadtijd gecontroleerd en bij behoefte van de verwarmingsketel opgewarmd. Met de boilerlaadpomp 

wordt tegelijk het bufferventiel op positie A-AB (boilerlading) gezet. Het buffervolume wordt enkel in het boilerbereik geladen,

het overige bereik wordt voor de zonne-energie gereserveerd.

Zonnebufferregeling HP2 met externe boiler:

Het buffervolume wordt enkel door de zonne-installatie opgewarmd en niet door de ketel. Eerst wordt nagekeken of voor

de bepaalde ingestelde voorlooptemperatuur in de zonnebuffer genoeg energie voorhanden is. Zo ja, dan wordt het verwarm-

ingskringventiel op positie A-AB (bufferwerking) gezet, tot de buffertemperatuur onder de ingestelde verwarmingskringtem-

peratuur zakt.

Daarna wordt de ketel opgestart en het verwarmingskringventiel op positie B-AB (ketelwerking) overgezet. De boilertempe-

ratuur wordt in de boilerlaadtijd gecontroleerd en bij behoefte van de verwarmingsketel opgewarmd. Een boilertemperatuurs-

differentieelregeling tussen zonnebuffer en boiler garandeert de boilerlading uit de zonnebuffer.

Parameters: Nr.C2 op "Puffer HKV B.ext".

Zonnebufferregeling HP3 met interne of externe boiler:

Het buffervolume wordt door de zonne-installatie en in hoogste bereik ook door de ketel opgewarmd. De verwarmingskring-

en halen energie uit de buffer zolang de buffertemperatuur niet onder de ingestelde verwarmingskringtemperatuur zakt. Daar-

na wordt de ketel opgestart en het buffervolume van de ketel geladen. De boilertemperatuur wordt in de boilerlaadtijd gecon-

troleerd en bij behoefte van de verwarmingsketel opgewarmd. Bij een externe boiler garandeert een boilertemperatuursdiffe-

rentieelregeling tussen zonnebuffer en boiler de boilerlading uit de zonnebuffer.

Parameters:

Nr.C2 op "Pufferpumpe B.int." en Nr.C3 op "Pufferpumpe 1Fühl"

Nr.C2 op "Pufferpumpe B.ext." en Nr.C3 op "Pufferpumpe 1Fühl"

Bufferregeling HP4 met interne of externe boiler:

Het buffervolume wordt bij een vereising van de ingestelde buffertemperatuur (Nr.C4=60°) tot aan buffervoeler 2 (onderaan) 

van de ketel opgewarmd. De ketel schakelt uit (bufferrestwarmtegebruik), de verwarmingskringen halen energie uit de buffer

zolang de temperatuur van buffervoeler 1 (boven) niet onder de ingestelde verwarmingskringtemperatuur zakt. Daarna wordt

de ketel opgestart en het buffervolume van de ketel weer geladen. De boilertemperatuur wordt in de boilerlaadtijd gecon-

troleerd en bij behoefte van de verwarmingsketel opgewarmd. Bij een externe boiler garandeert een boilertemperatuursdiffe-

rentieelregeling de boilerlading uit de buffer. Ook bij het boilerladen wordt de buffer tot aan buffervoeler 2 (onderaan) geladen.

Gedwongen lading:

Voor piekbelastingsbuffer of voor specifieke bufferlading etc. kan de buffer ook gedwongen geladen worden. Daarvoor wordt

bij de parameter C5 een tijdsbereik ingesteld (bv. 6:00-10:00 Uhr) waarbinnen een gedwongen lading van het buffervolume.

Buffervoeler 2 (onderaan) wordt op de ingestelde buffertemperatuur (Nr.C4=60°) opgewarmd.

Parameters:

Nr.C2 op "Pufferpumpe B.int." en Nr.C3 op "Pufferpumpe 2Fühl"

Nr.C2 op "Pufferpumpe B.ext." en Nr.C3 op "Pufferpumpe 2Fühl"



INSTALLATEURSINSTELLINGEN •  p. 7.16

19. Zomerverwarming (enkel bij zonne-energieverwarming en buffervat)

In geval van zonne-energieverwarming met een buffervat is het mogelijk de verwarming in werking te stellen over één of 

meerdere zones, zonder de ketel te starten.

In het geval waar de buffervattemperatuur voldoende is, de keuzeschakelaar op positie "boiler" staat en wanneer op zijn minst

een van de parameters A8, A18, A28, A38, A48 en/of A58 geprogrammeerd staat op <Sommer-Badheiz.EIN>, start de ge-

vraagde verwarmingskring, zijn energie enkel uit het buffervat halend.

Deze functie is nuttig bij bijvoorbeeld vloerverwarmingen en badkamerhanddoekdrogers tijdens gebruiksuren.

20. Bijkomende ketel

Hoewel dit de hydraulische en elektrische installatie bemoeilijkt, kan een bijkomende ketel op hout, mazout, gas of andere

een aanvulling betekenen.

a) Brandhoutketel:

De brandhoutketel is de ketel die werkt volgens de basis. Wanneer zijn temperatuur voldoende is (hoger dan O10=60°C),

wordt de automatische ketel gestopt en het verwarmingskringventiel blijft in positie A-AB.

Wanneer zijn temperatuur zakt met minstens O11=2°C ten opzichte van O10 (dus onder 60-2=58°C), neemt de automa-

tische ketel automatisch de relais na een korte pauze van O12=15min.

In geval van afwezigheid van een buffervat is het waarschijnlijk dat de brandhoutketeltemperatuur abnormaal stijgt. Als dan

M1=92°C openen de warmteventielen om de overtollige energie af te laten in de verwarmingskringen (ter simulatie van een

buitentemperatuur van M1a=-10°C).

Rookgastemperatuurbewaking:

Als de 2 ketels niet één en dezelfde rookgasuitgang gebruiken, is de optie "rookgastemperatuurbewaking" noodzakelijk.

Als de rookgastemperatuur van de brandhoutketel (voeler bekabeld op de uitgangen 133 en 134) hoger is dan de geprogram-

meerde drempelwaarde (ca. 100°C), start de automatische ketel niet, het verwarmingskringventiel blijft op positie A-AB.

Hij mag niet starten tot de rookgastemperatuur van de houtketel zakt, aangevend dat hij zich in de uitschakelfase bevindt.

b) Mazout- of gasketel:

De inrichting van een mazout- of gasketel vereist een gedetailleerde studie van de behoeftes door een door Hargassner er-

kend technicus.

De hydraulische en elektrische schema's moeten worden bestudeerd in functie van de wensen van de klant: aanvullende

en/of hulpketel, al dan niet automatische omschakeling, wijze van beheer van de verschillende verwarmingskringen en het

warm water, etc…

Deze studie moeten worden uitgevoerd in de fase van de offerte.

21. Externe kring

De functie "externe kring" laat toe de opstart en uitschakeling van de ketel op afstand te bedienen voor externe behoeftes

aan verwarming of SWW, door de eenvoudige sluiting van een NO-contact (uitgangen 81 en 82).

De meest voorkomende gebruikssituaties zijn de verwarming van zwembaden, melkvaten voor de productie van kaas, etc…

Voor deze functie is een ingestelde keteltemperatuur C6 (fabriekinst.: 80°C) kenmerkend.

Een externe-kringpomp, die start vanaf de keteltemperatuur de instelbare waarde L5 (fabriekinst.: 64°C) bereikt is toegewijd 

aan deze functie. Deze externe-kringpomp wordt geprogrammeerd in B11 (als boiler 2 en overdrachtspomp 2 niet gebruikt

worden) of in C7 (als het storingsled op 230V niet wordt gebruikt, met nog steeds de mogelijkheid de storingsleds van de

ruimtebediening FR25, geleverd in optie, te gebruiken).
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22. Ruimtebediening FR25

Met ruimtevoeler

Klemmen 1 en 2 aansluiten.

Deze ruimtebediening beschikt naast het eigenlijke voelerelement ook over een draaiwieltje voor precieze aanpassing van

de ingegeven ruimtetemperatuur op ±2-3°. De modusschakelaar dient voor het manueel aanpassen van de verwarmingskring- 

en op "continue dagwerking" (dauernd Tagbetrieb), "continue verlaagde temperatuur" (dauernd Absenkbetrieb) of "automa-

tische tijd" (Zeitautomatik).

Let op: in het installateursscherm moet bij de toegewezen verwarmingskring de overeenkomstige ruimtebediening gepro-

grammeerd worden.

Plaats montage ruimtebediening met ruimtevoeler

Voor de montage van de ruimtevoeler moet eerst een geschikte montageplaats gevonden worden. Deze mag zich niet in het

bereik van zonnestraling tochtwind, warmtelichamen, schoorsteen, etc. bevinden, zodat enkel de daadwerkelijke kamertem-

peratuur waargenomen wordt. De meest doelmatige ruimte is deze waarin de bewoners het meest vertoeven (bv. woon- of 

eetkamer). In deze ruimte mag geen oven (bv. kacheloven) gebruikt worden. Als er een thermostaatknoppen op de warmte-

lichamen (in dezelfde ruimte) gemonteerd zijn, moeten deze hoger ingesteld zijn dan de ruimtetemperatuur in de bediening,

omdat anders de ruimtevoeler beïnvloed wordt (bv. door dergelijke beïnvloeding wordt de verwarmingskringvoorloop aangepast

en zullen alle andere ruimtes te koud of te warm worden). Thermostaatknoppen moeten echter in alle andere ruimtes gemon-

teerd zijn.

Zonder ruimtevoeler

Klemmen 1 en 3 aansluiten.

Deze ruimtebediening beschikt over een draaiwieltje voor precieze aanpassing van de ingegeven ruimtetemperatuur met ±2-3°.

De modusschakelaar dient voor het manueel aanpassen van de verwarmingskring en op "continue dagwerking" (dauernd

Tagbetrieb), "continue verlaagde temperatuur" (dauernd Absenkbetrieb) of "automatische tijd" (Zeitautomatik).

Let op: in het installateursscherm moet bij de toegewezen verwarmingskring de overeenkomstige ruimtebediening gepro-

grammeerd worden.

Plaats montage ruimtebediening zonder ruimtevoeler

Wanneer de klemmen 1 en 3 gebruikt worden, is de ruimtevoeler niet functioneel, waardoor de ruimtebediening in elke ruim-

te gemonteerd kan worden. Thermostaatknoppen moeten in alle ruimtes gemonteerd zijn.

Bevestiging van de ruimtebediening

De bevestiging moet ongeveer op lichtschakelaarhoogte gedaan worden (1,5m). Trek het wieltje voorzichtig naar voor om het

los te klikken en trek vervolgens voorzichtig het behuizingsfrontje eraf (eventueel met behulp van schroevendraaier).

Storingsled:

De ruimtebediening beschikt over een rode led die aan de verwarmingsketel aangesloten kan worden. Deze licht op wanneer

op het keteldisplay een waarschuwing of een storing weergegeven wordt.

Aansluitng:

Kabel 2-polig (2x0,75) zonder storingsled.

Kabel 4-polig (4x0,75) met storingsled 12V.

DC (klemmen: 4=plus en 5=minus).
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23. Digitale ruimtebediening FR30

De digitale ruimtebediening kan zowel als afstandsbedie-

ning, bv. bewaking op afstand in een bijhuis, als in de

woonruimte gebruikt worden (er is geen ruimtevoeler). Er kan maximaal één ruimtebediening per ketel of maximaal twee

ruimtebedieningen per verwarmingskringmodule aan de CAN-bus aangesloten worden. De bediening van de toetsen gebeurt

zoals aan de ketel. Het infoscherm en het standaard informatiescherm werden ingevoegd, de aan te passen verwarmings-

kringen kunnen geprogrammeerd en ook weer gewijzigd worden, er is de mogelijkheid bij aansluiting op een verwarmings-

kringmodule de uitgangen manueel te testen en er is de mogelijkheid de keuzeschakelaar een verwarmingskring toe te wij-

zen.

Modusschakelaar van de digitale ruimtebediening:

"HEIZEN" betekent "continue dagwerking" (dauernd Tagbetrieb )

"ABSENKEN" betekent "continue verlaagde temperatuur" (dauernd Absenkbetrieb )

"AUTO" betekent "automatische tijd"  (Zeitautomatik )

"AUS" betekent "verwarmingskring is uitgeschakeld" (Heizkreis ist ausgeschalten ), met uitzondering van de vorstbeveiliging).

Let op: in het installateursscherm moet bij de toegewezen verwarmingskring de overeenkomstige ruimtebediening gepro-

grammeerd worden.

Plaats montage digitale ruimtebediening

Deze digitale ruimtebediening kan zowel in de stookplaats (bijhuis met verwarmingskringmodule) als in de woonruimte ge-

monteerd worden (er is geen ruimtevoeler).

24. Montage van de kringvoelers

Elke kringvoeler is gemonteerd en gespannen in een voelerhuls,

die op zijn beurt is bevestigd op een loodrecht stuk van de buizen

door middel van de bijgeleverde buisklem.

Het contactvet, meegeleverd in een, spuit, laat een goeie geleiding

toe en verbetert de precisie van de meting.

De voeler moet achter de verwarmingscirculator geplaatst worden

op een afstand van ongeveer 20cm tot max. 1m.

25. Terugloopverhoging met bypasspomp of terugloopmenger

Volgens verwarmingsschema kan de terugloopverhoging met een bypasspomp of een mengmotor uitgevoerd worden (zie in-

stallateursscherm Nr.C1).

Als de terugloopverhoging met een menger ingesteld is, moet op het volgende gelet worden: de menger is "toe" (zu ) wanneer 

de ketelkringloop gesloten is; de menger is "open" (auf ) wanneer de terugloop open is. Tijdens de werking stijgt de terug-

looptemperatuur wanneer de menger dicht (zu) gaat en daalt wanneer ze open (auf) gaat.
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26. Temperatuurbewaking aanvoervijzel

Alle houtsnipper- en pellettoestellen met toevoervijzel RA of RAP zijn standaard met een aanvoervijzeltemperatuurbewaker 

(ATB) uitgerust. Een ATB-temperatuurvoeler op de aanvoervijzel bewaakt de temperatuur en geeft bij het overschrijden van

de temperatuur K21=50°C een storing aan (het toestel schakelt uit). De oorzaak van deze soring kan een vervuilde ketel of

schouwbuis, of een terugbrand zijn. 

Deze bewaking kan in het installateursscherm Nr.D20 geactiveerd of gedesactiveerd worden.

27. Temperatuurbewaking brandstofreservoir (voorschrift TRVB bij houtsnippertoestellen

        enkel in Oostenrijk)

Alle houtsnipper- en pellettoestellen met toevoervijzel RA of RAP zijn standaard in Oostenrijk met een brandstofreservoir-

temperatuurbewaker (BTB) uitgerust. Een BTB-temepratuurvoeler op de toevoervijzel bewaakt de temperatuur en geeft

bij het overschrijden van de temperatuur K20=60°C een storing aan met een akoestische of optische waarschuwing (het  

toestel schakelt uit). De oorzaak van deze storing kan een terugrook of een warmteontwikkeling in het brandstofreservoir

zijn.

Deze bewaking kan in het installateursscherm Nr.D21 geactiveerd of gedesactiveerd worden.



Storings-

nummer
Veroorzaker Oorzaak/probleem Oplossing (na verhelping probleem op ENTER drukken)

Geen tekst Groene lampen H11 en H12 op rechter Zekering F21 defect, of L1 mankeert, of Zekering F21 vervangen (zie sticker rechter I/O-printplaat); netaansluiting L1 nakijken (klem 19 op linkse HS-print-

op display I/O-printplaat lichten niet op. verbindingsstekker van linkse HS-printplaat plaat) of verbindingsstekker tussen linkse HS-printplaat (klem 25) en rechter I/O-printplaat (klemmen 30 en 32)

naar rechter I/O-printplaat defect. nakijken.

 -"- Groene lampen H11 en H12 op rechter Flatcable niet reglemenair aangesloten of Flatcable, bedieningseenheid of rechte I/O-printplaat vervangen of servicecentrum contacteren.

I/O-printplaat lichten niet op. defect, bedieningseenheid of rechter I/O-

printplaat defect.

 -"- Twee zwarte balken in het display. Geen EPROM voorhanden of verkeerd Juiste EPROM aan rugzijde van de bedieningseenheid aansluiten (tekening op beschermplaat bedieningseen- 

aangesloten, of bedieningseenheid defect. heid); als EPROM verkeerd aangesloten is, moet  de EPROM vernieuwd worden; bedieningseenheid vervang-

en; servicecentrum contacteren.

 --------- Displayverlichting werkt niet. Flatcable of bedieningseenheid defect. Flatcable of bedieningseenheid vervangen.

0001 Zekering F25 defect Kortsluiting of overbelasting door pompen Technicus contacteren; kortsluiting elimineren; defecte pomp of menger vervangen; zekering F25 vervangen

of menger; interconnectie tussen rechter (zie sticker rechter I/O-printplaat); interconnectie tussen rechter I/O-printplaat (klemmen 30 tot 32) en linkse HS-

I/O-printplaat en linkse HS-printplaat defectu- printplaat (klem 25) nakijken; rechter I/O-printplaat vervangen en servicecentrum contacteren.

eus.

0002 Elektronische motorbeveiliging aanvoer- Vreemd voorwerp verwijderen, in de manuele bediening Nr.2, 3 of 4 met + of - toets de betreffende vijzel voor-

vijzel geactiveerd. Overbelasting van de motor eventueel of achteruit draaien, of versleten vijzel vernieuwen; elektronische motorbeveiliging (parameter R1a, R2a of Q9a)

0003 Elektronische motorbeveiliging toevoer- door vreemd voorwerp of verkeerde instel- nakijken; bij asverwijdering kan het ook door het stroef lopen van het reinigingssysteem of de automatische

vijzel geactiveerd. ling elektronische motorbeveiliging. vliegasverwijdering komen; technicus of servicecentrum contacteren en rechter I/O-printplaat vervangen;

0004 Elektronische motorbeveiliging asverwij- (kortstondig noodbedrijf mogelijk; zie "kein Hardware-Test" aan het eind van de storingsbeschrijving).

dering geactiveerd.

0005 Veiligheidsthermostaat (STB) Overtemperatuur op de verwarmingsketel Ketel tot onder 90°C laten afkoelen, van de STB (aan rugzijde ketel) de beschermkap wegnemen en de knop in-

of STB-toevoerleiding defect of bij manueel drukken; inschakelpunt (100°C) van de STB controleren; STB-toevoerleiding door technicus laten nakijken; bij

verwarmen oververhit. werking met houtblokken met ventilator kan ook zekering F24 defect zijn; servicecentrum contacteren en rechter

I/O-printplaat vervangen;

(kortstondig noodbedrijf mogelijk; zie "kein Hardware-Test" aan het eind van de storingsbeschrijving).

0006 Teruglooptijd overschreden Hinderend deel kan ook door meermaals Hinderend deel of te grote of onzuivere houtsnippers (bv. met stenen) verwijderen;

teruglopen van de vijzel (teruglooptijd max. schakelaar aanvoervijzeldeksel (aansluitklemmen en kabel) door technicus laten nakijken of vervangen; even-

1min) niet verder getransporteerd worden, tueel servicecentrum contacteren.

of schakelaar aanvoervijzeldeksel defect.

0007 Schakelaar aanvoervijzeldeksel open; Hinderend deel kan ook door een terugloop Hinderend deel verwijderen, of schakelaar aanvoervijzeldeksel (aansluitklemmen en kabel) door technicus

eerst verschijnt een melding, na 10 sec. van de vijzel niet verder getransporteerd laten nakijken of vervangen; eventueel servicecentrum contacteren en rechter I/O-printplaat vervangen.

volgt de storing. worden, of schakelaar aanvoervijzeldeksel (kortstondig noodbedrijf mogelijk; zie "kein Hardware-Test" aan het eind van de storingsbeschrijving).

defect, of parameter keteltype foutief. Voorts parameter Z1 (keteltype) nakijken en indien nodig corrigeren.

0008 Verbrandingsruimte overvol; Overbevulling materiaal in verbrandings- Verbrandingsruimte (houtsnippers) met de hand ledigen; ontsteking en ontassing in manuele bediening

eerst verschijnt een melding, na 30 min. ruimte (sinds 30 min), ontsteking defect (keuzeschakelaar op Hand) nakijken; de geleiding aan de eindschakelaar op slechte contacten controleren, 

volgt de storing. (zie ook nr.10) of brandmateriaal te vochtig, of de eindeloopschakelaar (aansluitklemmen en kabel) door een technieker laten controleren, bv. laten ver-

te veel as/restanten in verbrandingsruimte vangen; servicecentrum contacteren en juiste I/O-printplaat vervangen.

of eindeloopschakelaar beveiligingsklepel (Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

overbevulling.

0009 Brandklep opent niet. Schakelaar brandklep wordt niet binnen 3 Werking brandklep in manuele bediening (Nr.5) nakijken en event. hinderend deel onder brandklep verwijderen;

min. ingeschakeld; hinderend deel onder schakelaar brandklep door technicus laten nakijken (contact moet gesloten zijn); interconnector tussen rechter

brandklep; schakelaar of motor brandklep I/O-printplaat (klem 34) en linkse HS-printplaat (klem 23) nakijken; zekering F23 (voor brandklepmotor en ontste-

defect; event. zekering F23 defect; inter- king) nakijken: als de ontsteking in manuele bediening werkt, is de zekering niet defect en moet de brandklep-

connectie tussen rechter I/O-printplaat en motor vervangen worden; servicecentrum contacteren en rechter I/O-printplaat vervangen

linkse HS-printplaat werkt niet. (Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).
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Storings-

nummer
Veroorzaker Oorzaak/probleem Oplossing (na verhelping probleem op ENTER drukken)

0010 Ontstekingstijd overschreden. De rookgastemperatuur heeft binnen de Brandmateriaal controleren en in keuzeschakelaarstand Hand testen of het ontstekingsapparaat nog heet blaast;

ingestelde ontstekingstijd (parameter P11) door een technieker de onstekingseindpunten en besturing laten controleren; de assemblage van de rookgas-

niet de ingestelde waarde bereikt (parameter voelers en eindpunten (oxidatie van voelereinden) controleren; ontassing in manuele bediening testen; ser-

P5); geen of te vochtig brandmateriaal voor- vicecentrum contacteren.

handen; teveel as/restanten in de verbran- Bij een zuigvariant kan omwille van  een defecte peilmelder het tussenreservoir leeg zijn.

dingskamer; ontsteking defect; rookgas-

voeler steekt niet in schouwbuis; Bij zuig-

variant peilmelder defect.

0011 Rookgastemperatuur onder minimale waardeBij vollastverbranding zakt de rookgastem- Geen of te vochtig brandmateriaal voorhanden of te veel as/restanten in verbrandingsruimte; probleem elimi- 

gezakt. peratuur voor de ingestelde tijd (Nr.K8) on- neren, werking van de motoren, ventilatoren en asverwijdering in manuele bediening testen (keuzeschake-

der de ingestelde waarde (Nr.K7). Bij een laarstand Hand), of verbrandingskamer reinigen).

zuigvariant verbrandingskamer leeg door Bij een zuigvariant kan omwille van  een defecte peilmelder het tussenreservoir leeg zijn.

defecte peilmelder.

0013 Overstroom aanvoervijzel Hinderend deel in vijzelkanaal of vijzeldoor- Vreemd voorwerp verwijderen, in manuele bediening Nr.2,3 of 4 met de +/- toetsen de betreffende vijzel vooruit

0014 Overstroom toevoervijzel gangen versleten. of terugdraaien (motorstroomweergave controleren); event. versleten vijzeldoorgangen vernieuwen; Bij een 

zuigvariant en overvolle zuigslang ook de werking van de pelletszuigturbine van de peilmelder controleren.

0016 Rookgasvoeler foutief aangesloten Voeler foutief aangesloten (kan enkel bij Voeler door technicus op aansluitpolariteit testen; rookgasvoeler of linkse HS-printplaat vervangen.

ingebruikname voorkomen) of HS-printplaat

defect.

0017 Onderbreking rookgasvoeler Voeler niet aangesloten of onderbreking Voeler aansluiten; leidingen en klemmen controleren; voeler of linkse HS-printplaat vervangen.

leiding.

0018 Kortsluiting ketelvoeler Kortsluiting in voeler of in de leidingen. Leidingen of voeler volgens weerstandswaardentabel (zie hoofdstuk installateursinstellingen) door technicus 

laten nakijken .

0019 Onderbreking ketelvoeler Voeler niet aangesloten of voeleronderbre- Voeler aansluiten; leidingen en klemmen controleren; de defecte voeler (stekker op de rechter I/O-printplaat)

king. door een andere voeler vervangen; volgt een andere storing, dan moet de voeler vernieuwd worden, volgt 

dezelfde storing, dan moet de rechter I/O-printplaat vervangen worden.

0020 Kortsluiting boilervoeler 1 Kortsluiting in voeler of in de leidingen.

0021 Onderbreking boilervoeler 1 Onderbreking in voeler of in leidingen.

0022 Kortsluiting boilervoeler 2 Kortsluiting in voeler of in de leidingen.

0023 Onderbreking boilervoeler 2 Onderbreking in voeler of in leidingen.

0024 Kortsluiting terugloopvoeler Kortsluiting in voeler of in de leidingen.

0025 Onderbreking terugloopvoeler Onderbreking in voeler of in leidingen, of

voeler niet voorhanden.

0026 Kortsluiting buitenvoeler Kortsluiting in voeler of in de leidingen.

0027 Onderbreking buitenvoeler Onderbreking in voeler of in leidingen.

0028 Kortsluiting kringvoeler VK1 Kortsluiting in voeler of in de leidingen.

0029 Onderbreking kringvoeler VK1 Onderbreking in voeler of in de leidingen.

0030 Kortsluiting kringvoeler VK2 Kortsluiting in voeler of in de leidingen.

0031 Onderbreking kringvoeler VK2 Onderbreking in voeler of in de leidingen.
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Voeler aansluiten: leidingen en klemmen controleren, of de parameters in het installatiescherm nakijken;

Voeler of leidingen volgens weerstandswaarden (hoofdstuk installateursinstellingen) door technicus laten nakijken; de 

stekker van het als defect aangegeven voeler (op de rechter I/O-printplaat) door een andere voelerstekker vervangen; 

volgt een andere storing, dan is de voeler defect en te vernieuwen; volgt dezelfde storing, dan moet de rechter I/O-

printplaat vervangen worden, of neem contact op met een servicecentrum.

Deze storing kan overbrugd worden door op ENTER te drukken, maar de storingsweergave blijft pinken om er de 

gebruiker aan te herinneren. 



Storings-

nummer
Veroorzaker Oorzaak/probleem Oplossing (na verhelping probleem op ENTER drukken)

0032 Kortsluiting ruimtebediening VK1 Kortsluiting in de ruimtebediening of in de Bij kortsluiting: klemmen nakijken; het weerstandsbereik van de ruimtebediening moet in "Uhr" tussen 3340 Ohm

leidingen. en 3626 Ohm liggen (ruimtetemperatuur tussen 5 en 25°C);

0033 Onderbreking ruimtebediening VK1 Onderbreking in de ruimtebediening of in de bij onderbreking: ruimtebediening aansluiten; leidingen en klemmen controleren en de parameters Nr.A6 (bv.

leidingen. A16, A26, A36, A46, A56) in de installateursinstellingen nakijken; eventueel de ruimtebediening of de rechter I/O-

0034 Kortsluiting ruimtebediening VK2 Kortsluiting in de ruimtebediening of in de printplaat (bv. VK-module) vervangen of een servicecentrum contacteren;

leidingen. Deze storing kan overbrugd worden door op ENTER te drukken, maar de storingsweergave blijft pinken om er 

0035 Onderbreking ruimtebediening VK2 Onderbreking in de ruimtebediening of in de de gebruiker aan te herinneren.

leidingen.

0036 Teruglooptemperatuur niet bereikt. Teruglooppomp defect, te klein, op stand Juiste terugloopvoelerpositie nakijken (zie verwarmingsschema); pomp vervangen of grotere pomp gebruiken,

1 gezet. De eerste 2 keer verschijnt een of in grootste stand zetten; terugloopmengerwerking testen (indien beschikbaar); technicus contacteren;

waarschuwing, bij de 3e keer schakelt LET OP: verkort levensduur ketel!

toestel uit; probleem moet opgelost worden.

0037 Brandklep sluit niet. Brandklep niet correct aangesloten, val- Brandklep correct afsluiten (enkel bij ingebruikname), event. deksel valschacht verwijderen en deze ledigen,

schacht verstopt, servomotor klemt, servo- en brandklep in manuele bediening testen; door een technicus de brandklepmotor laten uittesten of vervangen;

motor of schakelaar defect. servicecentrum contacteren en rechter I/O-printplaat vervangen;

(Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

0038 Toestel te lang op Lambda-stop. Slecht contact met Lambdasonde of zeker- Lambdasonde ernstig vervuild (reinigen), en aansluitend in manuele bediening Nr.34 een werkingscontrole uit-

ing F30 of Lambdasonde defect. voeren; door een technicus klemmen en stekker laten controleren; zekering F30 vervangen; Lambdasonde ver-

vangen; het toestel kan ter overbrugging in de installateursinstellingen Nr.D4 op "ohne Lambda" ingesteld wor-

den tot de Lambdasonde vervangen is.

0039 Batterij leeg, gelieve te vervangen. Bufferbatterij voor datum/uur leeg. Batterij zeker tijdens werking vervangen (geen verlies van datum/uur); wanneer de batterij in uitgeschakelde

toestand wordt vervangen, moeten datum en uur opnieuw ingegeven worden, de programmering gaat daarbij 

niet verloren; let op een goed batterijcontact.

0040 Lambdasonde defect. Slecht contact met Lambdasonde of zeke- Deze storing kan enkel na een Lambdasondetest (manuele bediening Nr.34) of een kalibratie (man. bed. Nr.60)

ring F30 of Lambdasonde defect. optreden; zie Nr.0038.

0042 Deur verbrandingsruimte open. Deur verbrandingsruimte open; schakelaar Op het display verschijnt "Brennraumtür offen" en na 5 minuten komt het tot 'storing'. Sluit de deur goed; laat

defect. de deurschakelaar (aansluitklemmen en kabels) door een technicus controleren of vervangen, of contacteer

een servicecentrum en laat de onderste HS-printplaat vervangen. (Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie

 "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

0043 Maximale vultijd overschreden Geen pellettransport Pellettransport uit het reservoir nakijken: controleren of er zich genoeg pellets in het reservoir bevinden; het

controledeksel aan de opslagruimtevijzel losschroeven en kijken of de vijzel en motoras draaien en pellets aan-

gevoerd worden; eventueel controleren of er brugvorming in het reservoir ontstaan is.

0044 Kortsluiting buffervoeler 1 / voeler supple- Kortsluiting in voeler of in de leidingen.

mentaire boiler Zie Nr.0020 tot 0031.

0045 Onderbreking buffervoeler 1 / voeler supple- Onderbreking in voeler of in de leidingen.

mentaire boiler

0047 Kortsluiting buffervoeler 2 Kortsluiting in voeler of in de leidingen. Zie Nr.0020 tot 0031.

0048 Onderbreking buffervoeler 2 Onderbreking in voeler of in de leidingen.

0062 GSM-module niet aangesloten Onderbreking van flatcableverbinding, van Flatcable- en GSM-kabelverbinding nakijken en indien nodig vervangen; voedingskabel (230VAC) naar GSM-

GSM-verbindingskabel of van voedingskabel module nakijken; GSM-module vervangen.

naar GSM-module.

0063 Fout in GSM-module Interne verbinding tussen GSM-regelmodule Verbinding controleren; eventueel GSM-module vervangen.

en GSM-zendmodule defect.
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Storings-

nummer
Veroorzaker Oorzaak/probleem Oplossing (na verhelping probleem op ENTER drukken)

0064 Geen SIM-kaart in GSM-module In GSM-zendmodule bevindt zich geen SIM- SIM-kaart plaatsen; eventueel PIN-code ingeven.

kaart of PIN-code niet ingegeven.

0065 Geen ontvangst GSM-module GSM-module kan geen SMS zenden omdat Krediet SIM-kaart nakijken en indien nodig opladen, geldigheidsdatum SIM-kaart controleren, of geblokkeerde

het krediet op de SIM-kaart opgebruikt is of  SIM-kaart door netbeheerder laten deblokkeren; GSM-ontvangst met GSM-toestel op zelfde netwerk testen 

er geen verbinding met de netbeheerder en eventueel antenne beter afstellen of naar buiten verlengen.

kan gemaakt worden.

0066 Verkeerde softwareversie GSM-module De EPROM-versie van GSM-regelmodule en Compatibele EPROM-versies installeren of GSM-module vervangen.

van ketelbedieningseenheid zijn niet compa-

tibel.

0067 Fout parameterinstelling Interne fout in parametergeheugen. Parameterinstellingen nakijken en corrigeren; bij hernieuwde fout de ketelbedieningseenheid vervangen.

0080 Overtemperatuur brandstofreservoir Temperatuur in brandstofreservoir te hoog. Controleer het reservoir (rook…) en de werkelijke temperatuur ter hoogte van de sonde. Corrigeer indien nodig.

0081 Kortsluiting voeler temperatuurbewaking Kortsluiting in voeler of in leiding

brandstofreservoir Zie nr.0020 tot 0031

0082 Onderbeking voeler temperatuurbewaking Onderbreking in voeler of in leiding

brandstofreservoir

0083 Overtemperatuur aanvoervijzel Temperatuur aan de aanvoervijzel te hoog, De ketel en de schouwbuis op vuiligheid controleren en indien nodig reinigen; bij een terugbrand moet de dicht-

omdat ketel of schouwbuis vuil is, of er een heid van de brandklep nagekeken worden; de slang aan de onderdrukdoos afnemen en ketelblaaspijpje met

terugbrand plaatshad. de mond doorblazen, en rookgasventilator nakijken.

0084 Kortsluiting voeler temperatuurbewaking kortsluiting in voeler of in leiding

aanvoervijzel Zie nr.0020 tot 0031

0085 Onderbeking voeler temperatuurbewaking Onderbreking in voeler of in leiding

aanvoervijzel

0086 Voeler temperatuurbewaking brandstofre- Voeler temperatuurbewaking brandstofre- Als een voeler voor temperatuurbewaking brandstofreservoir aangesloten is, moet deze ook in het installateurs-

servoir in installateursscherm D21 activeren.servoir aangesloten maar niet gepogram- scherm geprogrammeerd worden.

meerd.

0090 Verkeerde verse I/O-printplaat De ingebouwde EPROM-versie en de I/O- I/O-printplaat van de versie I/O 24.0 (met blauwe sticker) inbouwen.

printplaat zijn niet compatibel

0100 Dataoverdracht naar VK-module 1 Geen verbinding naar VK-module 1 Adreskeuzeschakelaar VK-module op "1" zetten; busbekabeling en netaansluiting aan VK-module 1 nakijken;

VK-module 1 vervangen.

0101 ADC-fout op VK-module 1 Temperatuurmeting aan VK-module 1 defect. VK-module 1 vervangen.

0102 Nulpuntsfout VK-module 1 Aansturing uitgangen in VK-module 1 defect. VK-module 1 vervangen.

0103 Kortsluiting boilervoeler 3 kortsluiting in voeler of in leiding

0104 Onderbreking boilervoeler 3 Voeler niet aangesloten of voeleronderbre-

king. Zie nr.0020 tot 0031

0105 Kortsluiting boilervoeler 4 kortsluiting in voeler of in leiding

0106 Onderbreking boilervoeler 4 Voeler niet aangesloten of voeleronderbre-

king.

0107 Kortsluiting kringvoeler 3 kortsluiting in voeler of in leiding

0108 Onderbreking kringvoeler 3 Voeler niet aangesloten of voeleronderbre- Zie nr.0020 tot 0031

king.
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Storings-

nummer
Veroorzaker Oorzaak/probleem Oplossing (na verhelping probleem op ENTER drukken)

0109 Kortsluiting kringvoeler 4 kortsluiting in voeler of in leiding

0110 Onderbreking kringvoeler 4 Voeler niet aangesloten of voeleronderbre-

king.

0111 Kortsluiting ruimtebediening VK 3 Kortsluiting in de ruimtebediening of in de

leiding. Zie nr.0020 tot 0031

0112 Onderbreking ruimtebediening VK 3 Onderbreking in de ruimtebediening of in de

leiding.

0113 Kortsluiting ruimtebediening VK 4 Kortsluiting in de ruimtebediening of in de

leiding.

0114 Onderbreking ruimtebediening VK 4 Onderbreking in de ruimtebediening of in de

leiding.

0120 Dataoverdracht naar VK-module 2 Geen verbinding naar VK-module 2 Adreskeuzeschakelaar VK-module op "2" zetten; busbekabeling en netaansluiting aan VK-module 2 nakijken;

VK-module 2 vervangen.

0121 ADC-fout op VK-module 2 Temperatuurmeting aan VK-module 2 defect. VK-module 2 vervangen.

0122 Nulpuntsfout VK-module 2 Aansturing uitgangen in VK-module 2 defect. VK-module 2 vervangen.

0123 Kortsluiting boilervoeler 5 kortsluiting in voeler of in leiding Zie nr.0020 tot 0031

0124 Onderbreking boilervoeler 5 Voeler niet aangesloten of voeleronderbre-

king.

0125 Kortsluiting boilervoeler 6 kortsluiting in voeler of in leiding Zie nr.0020 tot 0031

0126 Onderbreking boilervoeler 6 Voeler niet aangesloten of voeleronderbre-

king.

0127 Kortsluiting kringvoeler 5 kortsluiting in voeler of in leiding

0128 Onderbreking kringvoeler 5 Voeler niet aangesloten of voeleronderbre-

king. Zie nr.0020 tot 0031

0129 Kortsluiting kringvoeler 6 kortsluiting in voeler of in leiding

0130 Onderbreking kringvoeler 6 Voeler niet aangesloten of voeleronderbre-

king.

0131 Kortsluiting ruimtebediening VK 5 Kortsluiting in de ruimtebediening of in de

leiding.

0132 Onderbreking ruimtebediening VK 5 Onderbreking in de ruimtebediening of in de

leiding. Zie nr.0020 tot 0031

0133 Kortsluiting ruimtebediening VK 6 Kortsluiting in de ruimtebediening of in de

leiding.

0134 Onderbreking ruimtebediening VK 6 Onderbreking in de ruimtebediening of in de

leiding.

0200 Verkeerde softwareversie Ketelbedieningseenheid end digitale ruimte- Ketelbedieningseenheid en digitale ruimtebedieningen met dezelfde softwareversie (dezelfde EPROM-versie)

bedieningen hebben niet dezelfde software- uitrusten.

versie.

0201 Geen ketelmodule of CAN onderbroken Geen busverbinding naar ketel Geen ketelbedieningseenheid geprogrammeerd; voeding aan ketel nakijken; busbedrading nakijken of digitale 

ruimtebediening vervangen.

0202 Dezelfde moduleconfiguratie reeds aan bus Digitale ruimtebedieningen zijn op dezelfde De parameter Z2 op de digitale ruimtebediening corrigeren.

verwarmingskring ingesteld.

0211 Digitale ruimtebediening 1 niet aangesloten Geen verbinding naar digitale ruimtebedie- Parameter Z2 nakijken; busbekabeling nakijken; digitale ruimtebediening vervangen.

ning VK 1.
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Storings-

nummer
Veroorzaker Oorzaak/probleem Oplossing (na verhelping probleem op ENTER drukken)

0212 Digitale ruimtebediening 2 niet aangesloten Geen verbinding naar digitale ruimtebedie- Parameter Z2 nakijken; busbekabeling nakijken; digitale ruimtebediening vervangen.

ning VK 2.

0213 Digitale ruimtebediening 3 niet aangesloten Geen verbinding naar digitale ruimtebedie- Parameter Z2 nakijken; busbekabeling nakijken; digitale ruimtebediening vervangen.

ning VK 3.

0214 Digitale ruimtebediening 4 niet aangesloten Geen verbinding naar digitale ruimtebedie- Parameter Z2 nakijken; busbekabeling nakijken; digitale ruimtebediening vervangen.

ning VK 4.

0215 Digitale ruimtebediening 5 niet aangesloten Geen verbinding naar digitale ruimtebedie- Parameter Z2 nakijken; busbekabeling nakijken; digitale ruimtebediening vervangen.

ning VK 5.

0216 Digitale ruimtebediening 6 niet aangesloten Geen verbinding naar digitale ruimtebedie- Parameter Z2 nakijken; busbekabeling nakijken; digitale ruimtebediening vervangen.

ning VK 6.

0220 Roostermotor of eindschakelaar defect. Rooster stroef of geblokkeerd, eindscha- Rooster op stroefheid controleren en in geval van stroefheid vreemde voorwerpen verwijderen of reinigen.


kelaar of slipkoppeling verschoven, rooster- Eindschakelaar of motor vervangen. Keuzeschakelaar Nr.1 en met "+" of "-" het rooster vrij maken; afstand en

motor of initiator defect. en werking van de initiator (rode lichtdiode) controleren.

0221 Overstroom roostermotor Vliegasvijzel, afschraper of reinigingssysteem Vliegasvijzel en vijzelkanaal reinigen; afschraper op soepelheid controleren. Reinigingssysteem demonteren

vliegasvijzel stroef. en ketelbuizen reinigen. Zie ketelonderhoud aandrijving en vliegasvijzel ( traprooster); reiniging van het auto-

matische ketelreinigingssysteem en controle van de vliegasvijzel op overbevulling (let op: zuig de vliegassen

zoals weergegeven in hoofdstuk onderhoud en reiniging niet op; deze hebben een dichtingsfunctie).

0222 Motorbeveiliging roostermotor Vliegasvijzel, afschraper of reinigingssysteem Vliegasvijzel en vijzelkanaal reinigen; afschraper op soepelheid controleren. Reinigingssysteem demonteren

stroef. en ketelbuizen reinigen.

0223 Overstroom asvijzel Aslade overvol, asafzuigleiding verstopt, Aslade ledigen, askanaal reinigen, askanaal op vreemde voorwerpen controleren. Keer de af zuigrichting van de 

vreemd voorwerp in askanaal. assen om, om de kanalen te deblokkeren.

0224 Aslade van de automatische Aslade vol, peilsensor vuil of defect. Aslade ledigen, peilsensor reinigen of vervangen.

asafzuiging vol.

4000 Zekering digitale ingangen defect. Zekering F24 defect, kortsluiting bij digitale Kortsluiting door technicus laten herstellen: veiligheidsthermostaat, schakelaar aanvoervijzeldeksel, eindeloop-

ingangen. schakelaar vergasser, initiator asverwijdering, schakelaar brandklep, en peilmeter; zekering F24 vervangen

(zie sticker rechter plexiglasbedekking); eventueel servicecentrum contacteren.

4002 I/O-printplaat defect Zekering F23 defect, kortsluiting of over- Kortsluiting door technicus laten herstellen: ontstekingsapparaat (ventilator, verwarming), brandklep of pellets- 

belasting bij ontstekingsapparaat, brandklep aanzuigturbine nakijken; zekering F23 vervangen (zie sticker rechter plexiglasbedekking); eventueel service-

of pelletsaanzuigturbine. centrum contacteren.

5000…5007 Elektronica  -------------- Servicecentrum contacteren; linkse hoofdstroomprintplaat vervangen.

5010 Zekering hoofdstroomprintplaat F30 defect Zekering F30 defect, kortsluiting of overbe- Kortsluiting door technicus laten herstellen: Lambdasondeverwarming, zekering F30 vervangen (zie sticker

lasting bij Lambdasondeverwarming. linkse plexiglasbedekking); eventueel servicecentrum contacteren.

5021 Fasenvolgorde voedingskabel verkeerd De fasen L1/L2/L3 zijn in de reeks verwis- Technicus contacteren en fasenvolgorde corrigeren (fase L2 met L3 van de voedingskabel verwisselen); Daar-

seld. na moet in manuele bediening absoluut de draairichting van de aanvoervijzel, toevoervijzel als asverwijderings-

vijzel(s) gecontroleerd worden!

5040 of 5046 Netrelais schakelt niet L1, L2 en L3 worden niet doorgeschakeld Technicus contacteren! Verbindingsleidingen tussen rechter I/O-printplaat en linkse hoofdstroomprintplaat na-

voor de voorziening van de driefasestroom- kijken (230VAC tussen klem 24 en 26, linkse printplaat onder netrelais). Verbinding tussen klem 24 en 33 moet

motoruitgangen, netrelais kan niet ingescha- aanwezig zijn (anders netrelais defect), eventueel servicecentrum contacteren, linkse hoofdstroomprintplaat

keld worden, hoofdstroomprintplaat defect. vervangen.

(Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).
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Storings-

nummer
Veroorzaker Oorzaak/probleem Oplossing (na verhelping probleem op ENTER drukken)

5041 Voedingskabel mankeert L2 en L3. Onderspanning bij L2 en L3. Uitval voe-

dingszekering in meterkast defect. Voedingskabel en zekering voedingskabel door technicus laten nakijken; eventueel servicecentrum contacteren;

5042 Combinatie fouten 5040 en 5043 Zie fouten 5040 en 5043 linkse hoofdstroomprintplaat vervangen.

5043 Voedingskabel mankeert L3 Onderspanning of uitval van L3 van de (Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

voedingskabel.

5044 Combinatie fouten 5040 en 5045 Zie fouten 5040 en 5045

5045 Fout L2 bij voedingskabel Onderspanning of uitval van L2 van de Voedingskabel en zekering voedingskabel door technicus laten nakijken; eventueel servicecentrum contacteren;

voedingskabel. linkse hoofdstroomprintplaat vervangen.

(Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

5100…5107 Elektronica  --------------

5110…5117 Elektronica  -------------- Servicecentrum contacteren; linkse hoofdstroomprintplaat vervangen.

5120…5127 Elektronica  --------------

5132 Aanvoermotor loopt niet Motorkabel of zekering F11 en F13 defect.

5133 Aanvoermotor loopt niet Motorkabel of zekering F13 defect.

5134 Aanvoermotor loopt niet Motorkabel of zekering F11 en F12 defect.

5135 Aanvoermotor loopt niet Motorkabel of zekering F12 defect.

5136 Aanvoermotor loopt niet Motorkabel of zekering F11 defect.

5140 Toevoermotor loopt niet Motorkabel of zekering F14, F15 en F16 

defect.

5141 Toevoermotor loopt niet Motorkabel of zekering F15 en F16 defect. Overeenkomstige zekeringen nakijken en eventueel vervangen (zie sticker) of motorkabel nakijken;

5142 Toevoermotor loopt niet Motorkabel of zekering F14 en F16 defect. de stekker van de als defect aangegeven motor (op de hoofdstroomprintplaat) door een andere motorstekker

5143 Toevoermotor loopt niet Motorkabel of zekering en F16 defect. vervangen; verschijnt een andere storing, dan moet de motor of de leiding vernieuwd worden; verschijnt dezelf-

5144 Toevoermotor loopt niet Motorkabel of zekering F14 en F15 defect. de storing, dan moet de hoofdstroomprintplaat vervangen worden; eventueel servicecentrum contacteren.

5145 Toevoermotor loopt niet Motorkabel of zekering en F15 defect. (Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

5146 Toevoermotor loopt niet Motorkabel of zekering en F14 defect.

5150 Asverwijderingsmotor loopt niet Motorkabel of zekering F17, F18 en F19 

defect.

5151 Asverwijderingsmotor loopt niet Motorkabel of zekering F18 en F19 defect.

5152 Asverwijderingsmotor loopt niet Motorkabel of zekering F17 en F19 defect.

5153 Asverwijderingsmotor loopt niet Motorkabel of zekering F19 defect.

5154 Asverwijderingsmotor loopt niet Motorkabel of zekering F17 en F18 defect.

5155 Asverwijderingsmotor loopt niet Motorkabel of zekering F18 defect.

5156 Asverwijderingsmotor loopt niet Motorkabel of zekering F17 defect.

5160…5167 Elektronica  --------------

5170…5177 Elektronica  --------------

5180…5187 Elektronica  -------------- Servicecentrum contacteren; linkse hoofdstroomprintplaat vervangen.

5200…5207 Elektronica  --------------

5210…5217 Elektronica  --------------

5220…5227 Elektronica  --------------
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Storings-

nummer
Veroorzaker Oorzaak/probleem Oplossing (na verhelping probleem op ENTER drukken)

5230…5237 Aanvoermotor loopt niet Zekeringen F11, F12 en F13 defect, L1 van

de motoraansluitkabel is niet aangesloten,

nulgeleider is niet met motorsterpunt verbon- 

den, hoofdstroomprintplaat (elektronica) Overeenkomstige zekeringen nakijken en eventueel vervangen (zie sticker); L1 van de motorkabel nakijken;

defect. nulgeleider op motorsterpunt of nulgeleiderbalk aansluiten (zeker 5-dradige kabel gebruiken!); 

5240…5247 Toevoermotor loopt niet Zekeringen F14, F15 en F16 defect, L1 van de stekker van de als defect aangegeven motor (op de linkse hoofdstroomprintplaat) door een andere motor-

de motoraansluitkabel is niet aangesloten, stekker vervangen; verschijnt een andere storing, dan moet de motor of de leiding vernieuwd worden; ver-

nulgeleider is niet met motorsterpunt verbon- schijnt dezelfde storing, dan moet de linkse hoofdstroomprintplaat vervangen worden een servicecentrum

den, hoofdstroomprintplaat (elektronica) gecontacteerd worden.

defect. (Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

5250…5257 Asverwijderingsmotor loopt niet Zekeringen F17, F18 en F19 defect, L1 van

de motoraansluitkabel is niet aangesloten,

nulgeleider is niet met motorsterpunt verbon- 

den, hoofdstroomprintplaat (elektronica) 

defect.

5300 Primaire-luchtventilator draait niet of blijft Kortsluiting bij primaire-luchtventilator of teruglooppomp herstellen; zekering F10 nakijken en even-

draaien Kortsluiting bij primaire-luchtventilator of tueel vervangen (zie sticker); verbinding met motor herstellen; kan het probleem aldoende niet verholpen worden 

5301 Teruglooppomp werkt niet of  teruglooppomp, zekering F10 of loopt de ventilator of de pomp ononderbroken, dan moet de linkse HS-printplaat vervangen worden of een

blijft werken defect of verbinding met ventilator/pomp servicecentrum gecontacteerd worden.

5302 Primaire-luchtventilator of teruglooppomp verbroken of HS-printplaat defect. (Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

werkt niet of blijft werken

5304 Rookgasventilator draait niet of blijft draaien Kortsluiting bij rookgasventilator of zekering Bij aangesloten HS-uitbreidingsprintplaat de zekering F40 vervangen (zie sticker) of verbinding met ventilator 

(bij HSV 70S, 80S, 100S) F40 defect of verbinding met rookgasven- herstellen; HS-uitbreidingsprintplaat vervangen; (kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie 'kein Hardware-Test"

tilator onderbroken of HS-uitbreidingsprint- op het eind van de storingsbeschrijving), of parameter Z1 (keteltype) nakijken en corrigeren.

plaat defect of parameter keteltype verkeerd.

6000 Fout dataoverdracht Fout in software (driver) Servicecentrum contacteren.

6001 Dataoverdracht naar alle printplaten defect Flatcable of printplaten defect. Servicecentrum contacteren; flatcableverbinding, bedieningseenheid, rechtse I/O-printplaat (incl. busconverter

voor SM-module indien aanwezig) of linkse HS-printplaat voorste en achterste bij HSV70S-100S) vervangen.

6002 Dataoverdracht naar linkse bovenste HS- Zekering F20 of linkse bovenste HS-

printplaat printplaat defect, of flatcableverbinding of 

bedieningseenheid defect. Als de zekering F20 defect is (groen lampje H2 op linkse HS-printplaat brandt niet), dan moet een nieuwe zeke-

ring geplaatst worden, ofwel linkse HS-printplaatn flatcable of bedieningseenheid vervangen;

Als de zekering F20 defect is nadat de HS-printplaat werd vervangen, moet de Lambdasondeverwarming in

manuele bediening Nr.34 meteen met een meettoestel getest worden: op de + toets drukken en tussen klem 16

en 17 de spanning (5-12 VAC) en de stroomafname (1,0 - 3 A AC) meten. Als de waarde onder 5 VAC of bo-

6008 Dataoverdracht naar onderste HS- Zekering F20 of onderste  HS-printplaat ven 4 A AC ligt, is de Lambdasonde defect en moet ze vervangen worden; het toestel kan ter overbrugging

printplaat. in de installateursinstellingen Nr.D4 op "ohne Lambda" geprogrammeerd worden tot de sonde vervangen is.

6101 Softwareversie rechtse I/O-printplaat ver- Rechtse I/O-printplaat is niet compatibel met Servicecentrum contacteren; I/O-printplaat vervangen.

keerd. gebruikte software.

6102 Softwareversie linkse bovenste HS- Linkse bovenste  HS-printplaat is niet  

printplaat verkeerd compatibel met gebruikte software. Toestelconfiguratie nakijken (parameter Z1 - éénfasige of driefasige uitvoering); servicecentrum contacteren;

6108 Softwareversie onderste HS-printplaat Onderste HS-printplaat is niet compatibel HS-printplaat vervangen.

verkeerd. met gebruike software
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Storings-

nummer
Veroorzaker Oorzaak/probleem Oplossing (na verhelping probleem op ENTER drukken)

6200...6207 L3 gedetecteerd, keteltype testen Aan een of meerdere motorstarters is fase Toestelconfiguratie nakijken (parameter Z1 - éénfasige of driefasige uitvoering), bij éénfasige uitvoering kan

L3 getoond hoewel een éénfasig toestel op de HS-printplaat (klemmen 9, 12, 15) niets aangesloten worden; servicecentrum contacteren; HS-printplaat

geprogrammeerd werd. vervangen.

7130 Aanvoermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F11, F12 en F13 

defect. Overeenkomstige zekeringen nakijken en eventueel vervangen (zie sticker) of motorkabel nakijken;

7131 Aanvoermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F12 en F13 defect. de stekker van de als defect aangegeven motor (op de hoofdstroomprintplaat) door een andere motorstekker

7132 Aanvoermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F11 en F13 defect. vervangen; verschijnt een andere storing, dan moet de motor of de leiding vernieuwd worden; verschijnt dezelf-

7133 Aanvoermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F13 defect. de storing, dan moet de hoofdstroomprintplaat vervangen worden; eventueel servicecentrum contacteren.

7134 Aanvoermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F11 en F12 defect. (Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

7135 Aanvoermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F12 defect.

7136 Aanvoermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F11 defect.

7150 Roostermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F17, F18 en F19

defect. Overeenkomstige zekeringen nakijken en eventueel vervangen (zie sticker) of motorkabel nakijken;

7151 Roostermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F18 en F19 defect. de stekker van de als defect aangegeven motor (op de hoofdstroomprintplaat) door een andere motorstekker

7152 Roostermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F17 en F19 defect. vervangen; verschijnt een andere storing, dan moet de motor of de leiding vernieuwd worden; verschijnt dezelf-

7153 Roostermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F19 defect. de storing, dan moet de hoofdstroomprintplaat vervangen worden; eventueel servicecentrum contacteren.

7154 Roostermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F17 en F18 defect. (Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

7155 Roostermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F18 defect.

7156 Roostermotor loopt niet. Motorkabel of zekering F17 defect.

7230…7237 Aanvoermotor loopt niet. Zekeringen F11, F12 en F13 defect, L1 van Overeenkomstige zekeringen nakijken en eventueel vervangen (zie sticker); L1 van de motorkabel nakijken;

de motoraansluitkabel is niet aangesloten, nulgeleider op motorsterpunt of nulgeleiderbalk aansluiten (zeker 5-dradige kabel gebruiken!); 

nulgeleider is niet met motorsterpunt verbon- de stekker van de als defect aangegeven motor (op de linkse hoofdstroomprintplaat) door een andere motor-

den, HS-printplaat (elektronica) defect. stekker vervangen; verschijnt een andere storing, dan moet de motor of de leiding vernieuwd worden; ver-

7250…7257 Asverwijderingsmotor loopt niet. Zekeringen F17, F18 en F19 defect, L1 van schijnt dezelfde storing, dan moet de linkse hoofdstroomprintplaat vervangen worden een servicecentrum

de motoraansluitkabel is niet aangesloten, gecontacteerd worden.

nulgeleider is niet met motorsterpunt verbon- (Kortstondig noodbedrijf mogelijk, zie "kein Hardware-Test" op het eind van de storingsbeschrijving).

den, HS-printplaat (elektronica) defect.

9999 Elektronica Fout in software (driver) Servicecentrum contacteren.

0000 Foutbuffer geïnitialiseerd Geen probleem, enkel indicatief. Geen actie vereist; wanneer deze melding vaak optreedt, neem contact op met een technicus (zeer veel stroom-

1000 Herstart hardware Geen probleem, enkel indicatief. uitvallen, slechte klemmen in voedingskabel, verbindingen tussen HS- en I/O-printplaat alsook alle flatcablever-

bindingen nakijken).

Kortstondig noodbedrijf "kein Hardware-Test": 

Wanneer de fout zeker aan een defect op de printplaat ligt, en de aangesloten componenten dus goed functioneren, dan kan de besturing in kortstondig noodbedrijf (tot een technicus kan ingrijpen) zonder Hardware-Test

worden gebruikt.

1. De besturing met de hoofdschakelaar aan de zijkant uitschakelen.

2. De lege toets onderaan links ingedrukt houden en tegelijkertijd de hoofdschakelaar weer aan zetten. In het vierde deel van het display verschijnt de melding "Kein Hardware-Test". Van zodra deze melding zichtbaar is,

mag de toets losgelaten worden en de besturing voert geen zelftest meer uit (echter enkel tot de volgende stroomonderbreking). Voorts moeten de defecte componenten in de manuele bediening op hun juiste werking

gestest worden, om verdere schade uit te kunnen sluiten.
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PARAMETERLIJST •  p. 9.1

Schema Datum:

nr. EPROM:

………….. Handtekening:

Gebruikersparameters

Menu

Nr.1 Boiler 1 dagelijkse tijd

Bij programmatie van "Wochen-Uhr" (wekelijkse tijd) (menupunt Nr.D9 in de installateursinstellingen)

Nr.1a Boiler 1

Nr.1b Boiler 1

Nr.2 Boiler 1 gewenste temperatuur

Nr.3 Verwarmingskring 1 dagelijkse tijd

Bij programmatie van "Wochen-Uhr" (wekelijkse tijd) (menupunt Nr.D9 in de installateursinstellingen)

Nr.3a Verwarmingskring 1

Nr.3b Verwarmingskring 1 …………………….. So

Nr.4 Verwarmingskring 1 comforttemperatuur

Nr.5 Verwarmingskring 1 verlaagde temperatuur

Nr.6 Verwarmingskring 2 dagelijkse tijd

Bij programmatie van "Wochen-Uhr" (wekelijkse tijd) (menupunt Nr.D9 in de installateursinstellingen)

Nr.6a Verwarmingskring 2

Nr.6b Verwarmingskring 2 …………………….. So

Nr.7 Verwarmingskring 2 comforttemperatuur

Nr.8 Verwarmingskring 2 verlaagde temperatuur

Nr.9 Boiler 2 dagelijkse tijd

Nr.10 Boiler 2 gewenste temperatuur

Verwarmingskringmodule 1

H 1 Boiler 3 dagelijkse tijd

H 2 Boiler 3 gewenste temperatuur

H 3 Verwarmingskring 3 dagelijkse tijd

H 4 Verwarmingskring 3 comforttemperatuur

H 5 Verwarmingskring 3 verlaagde temperatuur

H 6 Verwarmingskring 4 dagelijkse tijd

H 7 Verwarmingskring 4 comforttemperatuur

H 8 Verwarmingskring 4 verlaagde temperatuur

H 9 Boiler 4 dagelijkse tijd

H 10 Boiler 4 gewenste temperatuur

Verwarmingskringmodule 2

H 11 Boiler 5 dagelijkse tijd

H 12 Boiler 5 gewenste temperatuur

H 13 Verwarmingskring 5 dagelijkse tijd

60°

EIN 06:00  15:00

AUS 09:00  22:00

AUS 20:00  00:00

AUS 09:00  22:00

20°

16°

EIN 06:00  15:00

AUS 09:00  22:00

20°

16°

EIN 17:00  00:00

AUS 20:00  00:00

60°

EIN 17:00  00:00

EIN 06:00  15:00

AUS 09:00  22:00

EIN 06:00  00:00

AUS 22:00  00:00

20°

16°

EIN 17:00  00:00

AUS 20:00  00:00

60°

EIN 17:00  00:00

AUS 20:00  00:00

60°

EIN 06:00  15:00

AUS 09:00  22:00

Mo Di Mi Do Fr Sa So

EIN 06:00  15:00

AUS 09:00  22:00

EIN 06:00  00:00

AUS 22:00  00:00

20°

16°

EIN 06:00  15:00

AUS 09:00  22:00

Mo Di Mi Do Fr Sa So

EIN 06:00  15:00

Beschrijving Fabrieksinst. Gebruikersinst. Gebruikersinst.

EIN 17:00  00:00

AUS 20:00  00:00

Mo Di Mi Do Fr Sa So

EIN 17:00  00:00

AUS 20:00  00:00

alles uit

60°



PARAMETERLIJST •  p. 9.2

H 14 Verwarmingskring 5 comforttemperatuur

H 15 Verwarmingskring 5 verlaagde temperatuur

H 16 Verwarmingskring 6 dagelijkse tijd

H 17 Verwarmingskring 6 comforttemperatuur

H 18 Verwarmingskring 6 verlaagde temperatuur

H 19 Boiler 6 dagelijkse tijd

H 20 Boiler 6 gewenste temperatuur

Nr.11 Verwarming uit boven buitentemperatuur

Nr.12 Verwarming uit bij verlaagde dagtemp. boven buiten-

temp.

Nr.13 Verwarming uit bij verlaagde nachttemp. boven buiten-

temp.

Nr.14 Brandstof

Nr.16a Vrijagve zuigertijd

Nr.16c Blokkeertijd aszuiger

Nr.17 Vakantieregeling

Nr.18 Vakantie

Nr.20 Datum / tijd

van...tot...

16°

8°

 -5°

Pellets Holz

a. 08:00  c. 18:00

Niet actief

b. 14:00  d. 24:00

a. 00:00  c. 00:00

b. 00:00  d. 00:00

60°

20°

16°

EIN 06:00  15:00

AUS 09:00  22:00

20°

16°

EIN 17:00  00:00

AUS 20:00  00:00
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Installateursinstellingen (toegankelijk door toetsen "+" en "-" gelijktijdig in te drukken gedurende 3 sec.)

Menu Beschrijving Fabriekinst. Menu Beschrijving Fabriekinst.

A 1 Verwarmingskring 1 mit misch. A 54 VK 6 voorlooptemp. max. 70

A 2 VK 1 curve 1,60 A 55 VK 6 mengerlooptijd 90s

A 3 VK 1 voorlooptemp. min. 30° A 56 Ruimtebediening VK 6 nicht vorh.

A 4 VK 1 voorlooptemp. max. 70° A 57 VK 6 overdrachtspompen

A 5 VK 1 mengerlooptijd 90s (Fernleitungen )

A 6 Ruimtebediening VK 1 nicht vorh. A 58 Zonnebuffer VK 6 aus

A 7 VK 1 overdrachtspompen A 59 Vloerverw. VK 6 aus

(Fernleitungen ) A 59a tot 39f Vloerverw. param. VK6 lt. Werk

A 8 Zonnebuffer VK 1 aus B 1 Boiler 1 vorhanden

A 9 Vloerverw. VK 1 aus B 2 Boiler 1 temp. schakeldiff. 6°

A 9a Vloerverw. VK 1 - gewenste B 3 Boiler 1 temp. minimum 40°

voorlooptemp. start/einde B 4 Legionellabescherming Nein

A 9b Vloerverw. VK 1 - gewenste B 5 Gewenste temp. legionella-

voorlooptemp. stijging bescherming

A 9c Vloerverw. VK 1 stijg./reduc. jeden tag B 6 Vrijgavetijd legionellabesch. Mo-17:00

A 9d Vloerverw. VK 1 - gewenste B 7 Boiler 1 overdrachtspomp

voorlooptemp. max. (Fernleitung )

A 9e Vloerverw. VK 1 - gewenste B 11 Boiler 2 nicht vorh.

voorlooptemp. max. stoptijd B 12 Boiler 2 temp. schakeldiff. 6°

A 9f Vloerverw. VK 1 - gewenste B 13 Boiler 2 temp. minimum 40°

voorlooptemp. reductie B 14 Legionellabescherming nein

A 11 Verwarmingskring 2 nicht vorh. B 15 Gewenste temp. legionella-

A 12 VK 2 curve 1,60 bescherming

A 13 VK 2 voorlooptemp. min. 30° B 16 Vrijgavetijd legionellabesch. Mo-17:00

A 14 VK 2 voorlooptemp. max. 70° B 17 Boiler 2 overdrachtspomp

A 15 VK 2 mengerlooptijd 90s (Fernleitung )

A 16 Ruimtebediening VK 2 nicht vorh. B 21 Boiler 3 nicht vorh.

A 17 VK 2 overdrachtspompen B 22 Boiler 3 temp. schakeldiff. 6°

(Fernleitungen ) B 23 Boiler 3 temp. minimum 40°

A 18 Zonnebuffer VK 2 aus B 24 Legionellabescherming nein

A 19 Vloerverw. VK 2 aus B 25 Gewenste temp. legionella-

A 19a tot 19f Vloerverw. param. VK2 lt. Werk bescherming

A 21 Verwarmingskring 3 nicht vorh. B 26 Vrijgavetijd legionellabesch. Mo-17:00

A 22 VK 3 curve 1,60 B 27 Boiler 3 overdrachtspomp

A 23 VK 3 voorlooptemp. min. 30° (Fernleitung )

A 24 VK 3 voorlooptemp. max. 70° B 31 Boiler 4 nicht vorh.

A 25 VK 3 mengerlooptijd 90s B 32 Boiler 4 temp. schakeldiff. 6°

A 26 Ruimtebediening VK 3 nicht vorh. B 33 Boiler 4 temp. minimum 40°

A 27 VK 3 overdrachtspompen B 34 Legionellabescherming nein

(Fernleitungen ) B 35 Gewenste temp. legionella-

A 28 Zonnebuffer VK 3 aus bescherming

A 29 Vloerverw. VK 3 aus B 36 Vrijgavetijd legionellabesch. Mo-17:00

A 29a tot 29f Vloerverw. param. VK3 lt. Werk B 37 Boiler 4 overdrachtspomp

A 31 Verwarmingskring 4 nicht vorh. (Fernleitung )

A 32 VK 4 curve 1,60 B 41 Boiler 5 nicht vorh.

A 33 VK 4 voorlooptemp. min. 30° B 42 Boiler 5 temp. schakeldiff. 6°

A 34 VK 4 voorlooptemp. max. 70° B 43 Boiler 5 temp. minimum 40°

A 35 VK 4 mengerlooptijd 90s B 44 Legionellabescherming nein

A 36 Ruimtebediening VK 4 nicht vorh. B 45 Gewenste temp. legionella-

A 37 VK 4 overdrachtspompen bescherming

(Fernleitungen ) B 46 Vrijgavetijd legionellabesch. Mo-17:00

A 38 Zonnebuffer VK 4 aus B 47 Boiler 5 overdrachtspomp

A 39 Vloerverw. VK 4 aus (Fernleitung )

A 39a tot 39f Vloerverw. param. VK4 lt. Werk B 51 Boiler 6 nicht vorh.

A 41 Verwarmingskring 5 nicht vorh. B 52 Boiler 6 temp. schakeldiff. 6°

A 42 VK 5 curve 1,60 B 53 Boiler 6 temp. minimum 40°

A 43 VK 5 voorlooptemp. min. 30° B 54 Legionellabescherming nein

A 44 VK 5 voorlooptemp. max. 70° B 55 Gewenste temp. legionella-

A 45 VK 5 mengerlooptijd 90s bescherming

A 46 Ruimtebediening VK 5 nicht vorh. B 56 Vrijgavetijd legionellabesch. Mo-17:00

A 47 VK 5 overdrachtspompen B 57 Boiler 6 overdrachtspomp

(Fernleitungen ) (Fernleitung )

A 48 Zonnebuffer VK 5 aus B 90 Vrijgave alle boilertemp. min. 06:00-22:00

A 49 Vloerverw. VK 5 nein C 1 Terugloopverhoging Bypasspumpe

A 49a tot 39f Vloerverw. param. VK5 lt. Werk C 1a Terugloopmengerlooptijd 90s

A 51 Verwarmingskring 6 nicht vorh. C 2 Buffer/bijkomende ketel nicht vorh.

A 52 VK 6 curve 1,60 C 3 Pompenkeuze PP+1Fühl

A 53 VK 6 voorlooptemp. min. 30° C 4 Gewenste buffertemperatuur 60°

5°

keine FL

45°

1 Tag

10°

keine FL

keine FL

keine FL

Gebruikersinst. Gebruikersinst.

keine FL

20°

keine FL

70°

keine FL

70°

keine FL

70°

keine FL

70°

keine FL

Waarden tussen ( ) gelden enkel voor de 230 V zuigvariant

keine FL

70°

keine FL

70°
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C 4a Bufferlading gewenste D 3 Vorstbev. gew. voorlooptemp. 7°

keteltemperatuur D 4 Met/zonder Lambdasonde mit Lambda

C 5 Geforceerde bufferlading / D 5 Omschak. dag./verlaagde temp. 06:00-22:00

dagklok ( D 6 Vrijgave ontassing/reiniging 06:00-22:30 )

C 6 Gewenste keteltemp. ext. VK 80° D 7 VK1-6 blokkeertijd zomeruitsch. 120min

C 7 Storingslamp / D 8 Omschak. zomertijd autom.

ext./overdrachtspomp D 9 Dagelijkse / wekelijkse tijd Tages-Uhr

C 8 Overdrachtspomp ext. VK keine FL D 10 Aantal blokken wekelijkse tijd 2

D 1 Werkwijze Saugen+Schnecke D 20 Temp.bewaking aanvoervijzel vorhanden (nicht vorhanden)

D 2 Vorstbeveiliging aan onder D 21 Temp.bew. brandstofreservoir nicht vorh.

buitentemp. E 1 Taal Deutsch

Werkingstijdteller uitgebreid infoscherm (toegankelijk door toetsen "↑" en "+" gelijktijdig in te drukken)

Info Beschrijving Waarde Waarde Info Beschrijving Waarde Waarde

Werkingstijd verwarming Teller asverwijdering

werkingstijd toevoervijzel Werkingsuren zuiger

Werkingstijd ontsteking Teller bediening

00:00

1°

78°

Störlampe
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Fabrieksinstellingen (toegankelijk door toetsen "+" en "ENTER" gelijktijdig in te drukken gedurende 5 sec.)

Menu Beschrijving Fabrieksinst. Menu Beschrijving Fabrieksinst.

K1 Min. vollastbrand ketel N4 Boiler 2 temperatuurverschil voor 

K2 Ketelminimumtemperatuur 69° boilerpomp

K3 Ketelmaximumtemperatuur 78° N4a Boiler 3 boilerpomp aan boven 

K4 Gewenste schouwvegertemp. ketel 75° keteltemperatuur

K4a Looptijd schouwvegertemp. 120min N4b Boiler 3 temperatuurverschil voor 

K5 Temperatuurschakeldiff. ketel 5° boilerpomp

K6 Gewenste keteltemp.verhoging 6° N4c Boiler 4 boilerpomp aan boven 

K7 Rookgastemp.storing onder 80° keteltemperatuur

K8 Tijd rookgastemperatuurstoring 15min N4d Boiler 4 temperatuurverschil voor 

K9 Nalooptijd ventilatoren boilerpomp

K20 Storingsgrenswaarde temp.bewa- 60°C N4e Boiler 5 boilerpomp aan boven 

king  brandstofreservoir keteltemperatuur

K21 Storingsgrenswaarde temp.bewa- 50°C N4f Boiler 5 temperatuurverschil voor 

king aanvoervijzel boilerpomp

L1 Overdrachtspomp 1 vrijgavetemp. 58° N4g Boiler 6 boilerpomp aan boven 

L2 Overdrachtspomp 2 vrijgavetemp. 59° keteltemperatuur

L3 VK-pomp 1 vrijgavetemp. 60° N4h Boiler 6 temperatuurverschil voor 

L4 VK-pomp 2 vrijgavetemp. 61° boilerpomp

L4a VK-pomp 3 vrijgavetemp. 62° N5 Boiler 1-6 voorloopreductiefactor 1

L4b VK-pomp 4 vrijgavetemp. 63° N6 Boiler 1-6 boilerpomp naloop- 5°

L4c VK-pomp 5 vrijgavetemp. 62° restwarmte

L4d VK-pomp 6 vrijgavetemp. 63° N7 Boiler 1-6 ketelverhg. legionellabev. 5°

L5 Ext. VK vrijgavetemperatuur 64° O1 Buffer verhoging gew. VK-temp. 5°

L6 Boilerpomp 1 vrijgavetemp. 62° O2 Buffer schakeldiff. gew. VK-temp. 5°

L7 Boilerpomp 2 vrijgavetemp. 63° O3 Buffer verhoging boilertemperatuur 5°

L7a Boilerpomp 3 vrijgavetemp. 62° O4 Buffer schakeldiff. boilertemp. 1°

L7b Boilerpomp 4 vrijgavetemp. 63° O5 Bufferlading ketel-buffer sokkeltemp. 58°

L7c Boilerpomp 5 vrijgavetemp. 62° O6 Bufferlading buffer temp.verschil 5°

L7d Boilerpomp 6 vrijgavetemp. 63° O7 Bufferlading gebruik restwarmte

L8 Teruglooppomp aan onder 54° tot keteltemperatuur

L9 Teruglooppomp uit boven 66° O8 Boiler diff.regeling EIN

L10 Gewenste teruglooptemp. 58° O10 Bijkomende boiler inschakeltemp. 60°

L11 Terugloopstoring onder 50° O11 Bijkomende boiler spreiding 2°

L12 Storingsduur terugloop 60min O12 Bijkomende boiler spertijd 15min

L12a Minimale mengerlooptijd 0,8s P1 Ontsteking stilstandstijd geen ontst.

L12b Interval terugloopmenger 20s P2 Ontsteking stilstandstijd rook-

L12c Resettijd terugloopmenger 30s gastemperatuurstijging

M1 VK1-6 Pompen aan boven keteltemp. 92° P3 Ontsteking rookgastemp. geen ontst. 130°

M1a VK1-6 Buitentemp. bij veiligh.schak. -10° P4 Ontsteking primaire lucht 100%

M2 VK1-6 Restwarmtegebruik tot ketel- 40° P5 Ontsteking rookgastemp.stijging

temperatuur onder P6 Ontsteking loopt minstens

M3 VK1-6 Ketelverhoging na voorl.temp. 10° P7 Ontsteking aanvoertijd

M4 VK1 factor ruimteïnvloed ruimtebed. 1 P8 Ontsteking maximale brandstofhoe-

M5 VK2 factor ruimteïnvloed ruimtebed. 1 veelheid 

M5a VK3 factor ruimteïnvloed ruimtebed. 1 P9 Ontsteking pauzetijd

M5b VK4 factor ruimteïnvloed ruimtebed. 1 P10 Ontsteking minimale brandstofhoe-

M5c VK5 factor ruimteïnvloed ruimtebed. 1 veelheid 

M5d VK6 factor ruimteïnvloed ruimtebed. 1 P11 Ontsteking pogingstijd 26min

M6 Buitentemp.uitschakeling gem. alle HK P12 Lange ontsteking aanvoertijd

M7 Externe VK ohne P13 Lange ontsteking cyclustijd

Aussentemp. P14 Lange ontsteking pogingstijd 7min

M8 VK1 minimale mengerlooptijd 0,3s Q10 Rooster aanstuurtijd

M9 VK2 minimale mengerlooptijd 0,3s Q11 Rooster pauzetijd

M9a VK3 minimale mengerlooptijd 0,3s Q12 Rooster looptijd tot foutoplossing

M9b VK4 minimale mengerlooptijd 0,3s Q13 Rooster vertraging bij  

M9c VK5 minimale mengerlooptijd 0,3s vermogensbrand

M9d VK6 minimale mengerlooptijd 0,3s Q14 Rooster maximale stroom bij 400V 1,1A (1,55A)

M10 VK 1-6 verlaagde-temp.vertraging 15min. Q14a Rooster nominale stroom bij 400V 0,7A (1,2A)

M11 Proportionele coëfficiënt 100% Q15 Rooster teruglooptijd bij overstroom 2,0s

M12 VK1-6 temperatuurverschil voor 1° Q16 Rooster aantal teruglopen 4

menger Q17 Rooster starten bij richtingswissel 60s

N1 Boiler 1 boilerpomp aan boven 90° Q19 Ontassing Aschenbox

keteltemperatuur Q20 Ontassing tijd aanvoer start

N2 Boiler 1 temperatuurverschil voor 1° Q21 Ontassing looptijd 45 s

boilerpomp Q22 Ontassing max. motorstroom bij 400V 2,00A (3,55A)

N3 Boiler 2 boilerpomp aan boven 91° Q23 Ontassing nom. motorstroom bij 400V 0,80A (2,70A)

keteltemperatuur Q24 Ontassing teruglooptijd asvijzel 5s

91°

1°

65°

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

Gebruikersinst.

1°

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

1°

91°

zie bijlage

Gebruikersinst.

90°

zie bijlage

zie bijlage

De opgegeven waarden gelden voor zowel de roerwerk- als zuigvariant; waarden tussen ( ) gelden enkel voor de 230 V zuigvariant.

1°

1°

90°
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Menu Beschrijving Fabrieksinst.

Q25 Ontassing aantal teruglopen tot fout 5

Q26 Ontassing tijd vermindering over- 60s

stroomteller

Q27 Aantal ontassingen

Q28 Ontassing voorlooptijd 5s

Q29 Ontassing looptijd vijzel 3 min

Q30 Ontassing  asvijzel timing 100%

Q31 Ontassing nalooptijd 5s

Q32 Ontassing tijd tot ketelstop

R1 Aanvoer max. motorstroom aanvoer 2,0A (0,13A)

R1a Aanvoer nominale motorstr. aanv. 0,9A (0,13A)

R2 Aanvoer max. motorstr. toevoervijzel 2,0A (3,2A)

R2a Aanvoer nomin. motorstr. toevoerv. 1,10A (2,00A)

R3a Aanvoer teruglooptijd pelletstoevoer-

vijzel

R4 Aanvoer teruglooptijd aanvoervijzel 7s (4s)

R5 Aanvoer terugloopbegrenzing 1min

R6 Aanvoercyclus

R7 Aanvoer vertraging eindschakelaar  

klepel

R8 Vullen max. zuigtijd (20min)

R9 Vullen nalooptijd zuigen (10sec)

R10 Vullen min. vijzellooptijd zuigen (keine)

R11 Vullen brandstofhoeveelheid RA- (100%)

vijzel

R12 Vullen vertraging peilmelder (5s)

R13 Vullen RA vertraging bij zuigen (5s)

R14 Vullen autom. min. vijzellooptijd voor 105min

zuiger

R15 Vullen ventilatortoerental (100%)

S1 Lambda gewenste O2-waarde

S2 Lambda O2-stopdifferentieel

S3 Lambda d_lambda_s 4,0%

S4 Lambda pelelts O2-stopdifferentieel 2,50%

T1 Regelaar minimum rookgastemp. 120°

T1a Regelaar maximum rookgastemp. 240°

T2 Regelaar correctie rookgastemp. 30°

T2a Regelaar correctie rookgastemp.  30°

T3 Regelaar vollastbr. max. vermogen 100%

T3a Correctie luchtvermogen

T4 Regelaar tc_rl_kp 4

T5 Regelaar tc_rl_Tn 100

T6 Regelaar b_kor 50

T7 Regelaar qc_ko_ymax

T8 Regelaar qc_ko_ymin 10

T9 Regelaar qc_ko_kp 0,05

T10 Regelaar qc_ko_Tn 1000

T11 Regelaar tc_k_kp 4

T12 Regelaar tc_k_Tn 1200

T13 Regelaar tc_k_Tv 100

T14 Regelaar tc_k_T1 100

T15 Regelaar tc_k_z 0

T16 Regelaar tc_ag_kp 1

T17 Regelaar tc_ag_Tn 250

T18 Regelaar qc_o2br_kp 2

T19 Regelaar qc_o2br_Tn 100

T20 Regelaar tau_o2_verz 600s

T21 Regelaar factor_o2_verz 0,05

T22 Regelaar tc_k_xw_epo 1,5

T37 Décharge maximale aanvoer na

ontsteking

T38 Décharge tijdsduur

U1 Verbrandingsruimtedeur 

storingstijd

Z1 Keteltype

zie bijlage

RAS 230V

RA400V

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

5min

zie bijlage

2min

zie bijlage

zie bijlage

zie bijlage

Gebruikersinst.
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BIJLAGE

Brandstofafhankelijke fabrieksinstellingen Agrofire - Besturing

Fabrieksinstelling Veranderd in:

Q10 Rooster aanstuurtijd 3s 3s 3s 3s

Q11 Rooster pauzetijd 120s 5s 5s 10s

Q12 Rooster looptijd tot foutoplossing 200s 200s 200s 200s

Q13 Rooster vertraging bij vermogensbrand 30s 30s 30s 180s

Q20 240m 20m 20m 20m

Q27 20 40 40 40

Q32 72u 24u 24u 24u

K1 Ketel vermogensbrand min. vermogen 60% 60% 60% 60%

K9 Ketel ventilatorennalooptijd 10m 10m 10m 10m

T3a Correctie luchtvermogen 10% 20% 20% 20%

T7 Regelaar qc_ko_ymax aanvoerhoeveelh. 100 100 100 100

T37 Décharge maximale aanvoer na 

ontsteking 40% 40% 40% 40%

T38 Décharge tijdsduur 8m 8m 8m 8m

P1 Ontsteking stoptijd geen ontsteking 15m 15m 15m 15m

P2 Ontsteking stoptijd RGT-stijging 120m 120m 120m 120m

P5 Ontsteking rookgastemperatuurstijging 10° 10° 10° 10°

P6 Ontsteking loopt minstens 5m 5m 5m 10m

P7 Ontsteking aanvoertijd 8m 8m 8m 8m

P8 Ontsteking maximale brandstofhoeveelh. 100% 100% 100% 100%

P9 Ontsteking pauzetijd 150s 150s 150s 240s

P10 Ontsteking minimale brandstofhoeveelh. 70% 70% 70% 70%

P12 Ontsteking lang aanvoertijd 120s 120s 120s 120s

P13 Ontsteking lang tijd voor cyclus 4m 4m 4m 4m

S1 Lambda O2-gewenste waarde 8% 10% 9% 9%

S2 Lambda O2-Stopdifferentieel 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

R6 Aanvoercyclus 10s 10s 10s 10s

R3a Aanvoer teruglooptijd toevoervijzel 2s 2s 2s 2s

Rooster

Asafzuiging

Vermogen

Ontsteking
H

o
u
tp

e
lle

ts

(a
)

Lambda

Aanvoercyclus

Ontassing tijd aanvoer start

Aantal ontassingen

Ontassing tijd tot ketelstop

230V zuigen

H
o
u
tp

e
lle

ts

(a
)

S
tr

o
p
e
lle

ts

(b
)

M
is

c
a
n
th

u
s

(c
)

E
n
e
rg

ie
g
ra

a
n

(d
)

230V zuigen

E
n
e
rg

ie
g
ra

a
n

(d
)

S
tr

o
p
e
lle

ts

(b
)

M
is

c
a
n
th

u
s

(c
)
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Fabrieksinstelling Veranderd in:

H
o
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e

lle
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(a
)

S
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(b
)
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n

e
rg

ie
g

ra
a

n

(d
)
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(f
)

M
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(g
)

H
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u
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e
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(a
)

S
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p
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(b
)

M
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c
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(c
)
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(d
)
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)
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(f
)

M
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(g
)

Rooster Q10 Rooster aanstuurtijd 3s 3s 3s 3s 3s 3s 3s

Q11 Rooster pauzetijd 120s 5s 5s 10s 60s 5s 5s

Q12 Rooster looptijd tot foutoplossing 200s 200s 200s 200s 200s 200s 200s

Q13 Rooster vertraging bij vermogensbrand 30s 30s 30s 180s 30s 30s 30s

Asafzuiging Q20 Ontassing tijd aanvoer start 30m 3m 3m 3m 240m 6m 6m

Q27 Aantal ontassingen 20 40 40 40 5 40 40

Q32 Ontassing tijd tot ketelstop 72u 24u 24u 24u 72u 24u 24u

Vermogen K1 Ketel vermogensbrand min. vermogen 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

K9 Ketel ventilatorennalooptijd 10m 10m 10m 10m 3m 3m 3m

T3a Correctie luchtvermogen 10% 20% 20% 20% 5% 0% 0%

T7 Regelaar qc_ko_ymax aanvoerhoeveelh. 20 25 20 15 100 40 80

T37 Décharge maximale aanvoer na 

ontsteking 10% 10% 12% 8% 70% 20% 40%

T38 Décharge tijdsduur 8m 8m 8m 8m 8m 8m 8m

Ontsteking P1 Ontsteking stoptijd geen ontsteking 2m 2m 2m 2m 10m 3m 5m

P2 Ontsteking stoptijd RGT-stijging 60m 60m 60m 60m 60m 60m 60m

P5 Ontsteking rookgastemperatuurstijging 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°

P6 Ontsteking loopt minstens 5m 5m 5m 10m 5m 5m 5m

P7 Ontsteking aanvoertijd 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m

P8 Ontsteking maximale brandstofhoeveelh. 10% 10% 10% 10% 80% 25% 40%

P9 Ontsteking pauzetijd 120s 120s 120s 240s 120s 120s 120s

P10 Ontsteking minimale brandstofhoeveelh. 5% 5% 5% 5% 40% 10% 20%

P12 Ontsteking lang aanvoertijd 120s 120s 120s 120s 180% 180% 180%

P13 Ontsteking lang tijd voor cyclus 4m 4m 4m 4m 5m 5m 5m

Lambda S1 Lambda O2-gewenste waarde 8% 10% 9% 9% 8% 9% 9%

S2 Lambda O2-Stopdifferentieel 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,70% 2,70% 2,70%

Aanvoercyclus R6 Aanvoercyclus 25s 25s 25s 25s 10s 10s 10s

R3a Aanvoer teruglooptijd toevoervijzel 2s 2s 2s 2s 15s 15s 15s

400V RA 400V RA
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Verklaring termen uit tabellen keuringsrapporten:

Abgasmassenstrom = rookgassenstroom

Abgastemperatur = rookgastemperatuur

Auslastung = belasting

Brennstoff-Wärmeleistung = warmteafgifte (vermogen) brandstof

Buche = beuk

Fichte = spar

Hackgut = houtsnippers

Holzpellets = houtpellets

Kesselwirkungsgrad = ketelrendement

Kleinste Wärmeleistung = minimumvermogen (warmteafgifte)

Kohlendioxid = koolstofdioxide

Kohlenmonoxid = koolstofmonoxide

Lagertrocken = opslagdroogte

Lufttrocken = luchtdroogte

Nenn-Wärmeleistung = nominaal vermogen

Organ. geb. Kohlenstoff = organische koolstof

Prüfbrennstoff = testbrandstof

Staub = stof

Stickoxide = stikstofoxide

Wärmeleistung = warmteafgifte (vermogen)

Wassergehalt = watergehalte
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NEDERLAND

Estufa B.V.
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