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GEACHTE KLANT!

Uzal in deze handleiding alle wetenswaardigheden terug vinden vaar de bediening van uw
VAILLANT- regeling.
Schenk eveneens de nodige aandacht aan:

- de technische gegevens van de VAILLANT-regelaar in de installatievaarschriften
- de informaties van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van uw VAILLANT-
gaswandketel
- dat geen garantie verleend wordt indien de voorschriften niet worden nageleefd
- dat voor uw veiligheid de plaatsing of eventuele herstellingen, uitsluitend door een
erkend installateur te laten uitvoeren

Hou deze handleiding zorgvuldig bij en geef ze door, indien het geval, aan de volgende
eigenaar of huurder.
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OVERZICHT BEDIENINGSORGANEN
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Insteltoets actuele weekdag
Insteltoets actuele tijd
Aanduiding van de verwarmingsperiade
Wistoets
Markering actuele weekdag
Knippersignaal seconden
Insteltoetsen (rood) starttijd verwarmingsperiaden
Insteltoetsen (groen) eindtijd verwarmingsperiaden
Insteltoets staakkurven
Bedrijlskeuzeschakelaar verwarming
Insteltoets dagtemperatuur (correctie stookkurve )

Insteltoets (+) : vergroten van de ingestelde waarde
Insteltoets (-): verkleinen van de ingestelde waarde
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INSTELLEN VAN DE STOOKKURVE

Keuze van de stookkurve
Het diagram van de stookkurve (meegeleverd met de regelaar) toont ude relatie aan tussen
de buitentemperatuur en de vertrekwatertemperatuur. De vertrekwatertemperatuur wordt
door de buitentemperatuur bepaald.
Het kiezen van de stookkurve hangt af van de verwarmingsoppervlakten en de maximale
vertrekwatertemperatuur, berekend tijdens het bepalen van de centrale
verwarmingsinstallatie. Uiteindelijk moet een juiste stookkurve gekozen en ingesteld worden.
in functie van de verwarmingsinstallatie die uiteindelijk de gewenste binnentemperatuur
bepaald. Het is dus perfect mogelijk dat de ingestelde stookkurve meermaals dient
aangepast te warden.

Basisinstelling
Wij raden de volgende basisinstellingen aan voor:

A) een installatie met radiatoren

Maximale vertrekwatertemperatuur Stookcurve
700

( curve 5
900

( curve 7

Instellen van de stookkurve
De stookkurve wardt ingesteld daar de insteltoets (9) met behulp van een schraevendraaier
te verdraaien

B) vloerverwarming

Maximale retourwatertemperatuur Stookcurve
curve 5

De insteltoets (11) moet zich bij de basisinstelling op de middelste stand 0bevinden en de
insteltoets (10) op positie". Indien bij de basisinstelling de gewenste temperatuur niet
bereikt wordt, is het nodig de stookkurve volgens het hoofdstuk op pagina 10 en 11 aan te
passen.
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Verwarming met radiatoren /Vloerverwarming
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INSTELLING VAN DE KAMERTEMPERATUUR

Indien uw weersaFhankeliike regelaar is uitgerust met een aFstandsbediening dient de
kamertemperatuur op deze voorgenomen te worden. Wordt de kamertemperatuur toch op
de weersaFhankeliike regelaar ingesteld brengt dit geen enkele verandering te weeg en
b/iift de voorgenomen kamertemperatuur op de aFstandsbediening gelden.

De kamertemperatuur kan volgens eigen behoefte zowel lager als hoger worden ingesteld.
Elke wijziging van de gewenste kamertemperatuur kan met behulp van de insteltoets (11)
voorgenomen worden.

Vaar een lagere kamertemperatuur: draai de insteltoets (11) naar links (-).
Voor een hogere kamertemperatuur: draai de insteltoets (11) naar rechts (+).

Elke deelstreepverplaatsing van de insteltoets (11) veroorzaakt een temperatuursverandering
van ± 2°C.

Door een verplaatsing van de insteltoets (11) wordt de stookkurve parallel naar onderen of
naar boven verplaatst. Deze parallelle verplaatsing van de vertrekwatertemperatuur, bij
dezelfde buitentemperatuur, verhoogt of verlaagd automatisch de kamertemperatuur.

Zie het voorbeeld weergegeven in de tabel en de stookcurvendiagram op pagina 7.

Kamertemperatuur ... Stookcurve :
." verhogen Sa
... verlagen Sb
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Verwarming met radiatoren /Vloerverwarming
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Instelling van de nachtverlaging

Dankzij een progrommeerbare nachtverlaging van de kamertemperatuur tijdens welbepaalde
perioden van de dag, biedt de weersafhankelijke regelaar van VAILLANT een extra
energ iebesparing.

Als nachtverlaging van de kamertemperatuur bieden zich perioden aan zoals de nacht en
lange tijden van afwezigheid tijdens de dag.

De verlaging van de kamertemperatuur bedraagt ± SOC van de ingestelde dagtemperatuur.
Met behulp van de bedrijfskeuzeschakelaar (10) kan de nachttemperatuur ingesteld en op de
schakelklok geprogrammeerd warden. Een uitgebreide verklaring vindt uterug op blz. 12
13 onder paragraaf "Instelling van de werkwijze".

Indien uw centrale verwarmingsinstallatie is uitgerust met een afstandsbediening worden de
instellingen van de kamertemperaturen voor de nachtverlagingsperioden hierap
voorgenomen, onafhankelijk van de ingestelde waarden op de VAILLANT weersafhankelijke
regelaar VRC set C/CF.
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Aanpassing van de stookkurve

Iedere centrale verwarmingsinstallatie vraagt een welbepaalde stookkurve afhankelijk van
het
systeem en graotte van de verwarmingsoppervlakte. Daardoor zal de basisinstelling niet
altijd
de gewenste kamertemperaturen geven in functie van de buitentemperaturen. In dit geval
IS.

het noodzakelijke de stookkurve aan te passen volgens het volgende schema:

Werk stapsgewijs bij het aanpassen van de stookkurve en wacht voldoende lang (± 1dag)
om
het resultaat te kunnen vaststellen alvorens nogmaals correcties uit te voeren.
Indien uw centrale verwarmingsinstallatie is uitgerust met een afstandsbediening worden de
instellingen niet op de insteltoets (11) van de weersafhankelijke regelaar VRC set C/CF maar
ap de insteltoets (.) van de afstandsbediening voorgenomen.
De werking van de insteltoets (11) op de weersafhankelijke regelaar VRC set C/CF is
uitgeschakeld bij het aansluiten van een afstandsbediening

Kamertemperatuur te laag . .. Correctie

· .. bij lage en hogere buitentemperaturen de insteltoets (11) naar rechts (+)
draaien

... alleen bij lage buitentemperaturen de insteltoets (9) naar rechts draaien

·.. alleen bij hoge buitentemperaturen de insteltoets (11) naar rechts en
de insteltoets (9) naar links draaien

Kamertemperatuur te hoog ... Correctie
· .. bij lage en hogere buitentemperaturen de insteltoets (11) naar links (-) draaien
·.. alleen bij lage buitentemperaturen de insteltoets (9) naar links draaien
·.. alleen bij hoge buitentemperaturen de insteltoets (11) naar links en

de insteltoets (9) naar rechts draaien
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Instelling van de werkwiize

Dankzij de keuzemogelijkheden betreffende de werkwijze van de weersafhankelijke regelaar,
kan de werking in functie van uw persoonlijke eisen, comfort en de centrale
verwarmingsinstallatie ingesteld worden.
Stel de gewenste werkwijze in door de bedrijfskeuzeschakelaar (10) te verdraaien naar de
stand met het overeenstemmende symbool.

Stand '0' :
De regeling werkt permanent volgens de ingestelde
nachttemperatuur zonder rekening te houden met de klok. Deze
instelling kan gebruikt worden wanneer men nachtverlaging
wenst buiten de geprogrammeerde uren van de schakelklok.

Stand'.':
De regeling werkt permanent volgens de ingestelde
dagtemperatuur zonder rekening te houden met de klok. Deze
instelling kan gebruikt worden wanneer men verwarming wenst
buiten de geprogrammeerde uren van de schakelklok.

Stand T :
De regeling werkt volgens de gepragrammeerde perioden op de
schakelklok deels voor de dag (.)- en deels voor de nacht
(0) temperatuur. Bij deze werkwijze en in tegenstelling met
de nachtverlaging (stand'0) blijft tijdens de nachtperiode de.
centrale verwarming volledig uit bedrijf.

Stand '(9' :

De regeling werkt volgens de geprogrammeerde perioden op de
schakelklok deels voor de dag (.)- en deels voor de nacht
(0) temperatuur. Voor het programmeren van de schakelklok.
raadpleegt uparagraaf 'Pragrammeren van de schakelklok'

Pas wanneer de buitentemperatuur tijdens de nachtverlagingsperioden onder de +3oe
daalt, wordt de centrale verwarmingsinstallatie volgens de werkwijze '(9' opgestart. De
regeling werkt volgens de ingestelde stookkurve voor de nachtverlaging. Deze werkwijze
biedt de grootst energiebesparing

Stand '0' :
De centrale verwarming wordt permanent uitgeschakeld,
desondanks blijft de vorstbeveiliging actief! Indien de
buitentemperatuur onder de +3oe daalt start de regelaar de
installatie op volgens de stookkurve van de nachtverlaging.
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Indien uw centrale verwarmingsinstallatie is uitgerust met een afstandsbediening warden de
instellingen niet op de weersafhankeliike regelaar VRC set C/CF maar op de
afstandsbediening voorgenomen. De keuze van de werkwijze wordt dan op de
afstandsbediening gekozen volgens de onderstaande tabel.

1) Bij buitentemperaturen onder de +3°C volgt de regelaar de werkwijze'. '.

Bed riifskeuzescha keiaar Actieve werkwijze
Regelaar VRC set C/CF Afstandsbediening

G G G

• •0 0
E G E

• •0 0
0 C9 of 0 0
0 • Ol)

• C9 •• •0 0
0 fD 0'-.J

• •0 0
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PROGRAMMEREN VAN DE SCHAKELKLOK

1Werkwijze van de schakelklok

Met behulp van de schakelklok heeft ude mogelijkheid individuele schakeltijden, volgens het
door ugekozen verwarmingsprogramma en persoanliike wensen, te programmeren.

VAILLANT THERMO- en TURBOmax VU
Toepassing 1 : De verwarming werkt volgens de geprogrammeerde perioden op de
schakelklok deels vaar de dag (.)- en deels voor de nacht (0) temperatuur.
Toepassing 2 : Opwarming van een sanitaire warmwaterboiler volgens de
geprogrammeerde tijden.

VAILLANT THERMO- en TURBOmax VUW
Toepassing 1 : De verwarming werkt volgens de geprogrammeerde perioden op de
schakelklok deels voor de dag (.)- en deels voor de nacht (0) temperatuur.
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Keuze van de toepassingen

Voor elk van de voorgestelde toepassingen kan uvoor elke weekdag 2individueel
verwormingsperioden programmeren.
Bv. Willekeurige weekdag: Eerste periode van 6:00 tot 10:00 uur

Tweede periode van 16:00 tot 22:00 uur
D.w.l. dat gedurende de voorgaande perioden deze toepassingen actief zijn. Als bijkomende
mogelijkheid kan de schakelklok alleen gebruikt worden voor één van beide toepassingen.
In dit geval kunnen er per weekdag 4verwormingsperioden geprogrammeerd worden. De
gewenste toepassingen kunnen op voorhand in de regelaor vastgelegd worden door een
interne instelling. Eventueel kunnen de toepassingen ook op een later tijdstip aangepast
worden, maor dient toch te worden uitgevoerd door een erkend en bekwaam installateur.

Basisprogramma

De verwormingsperioden voor de toepassingen (. en •••)zijn voor elke weekdag van
6:00 tot 22:00 uur voorgeprogrammeerd. M.a.w. zolang er geen individueel programma
invoert wordt deze fabrieksinstellingen van toepassing ziin.
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2. Programmeren van de schakelklok

Voor het programmeren van de schakelklok de volgende richtliinen in de juiste volgorde
toepassen:

Stap 1. Programmatie van:

Stap 2. Programmatie van:

de actuele weekdag

het actuele uur

Stap 3. Programmatie van: het programmeren van een
individueel programma met dezelfde verwarmingsperioden voor
elke weekdag.

Stap 4 Programmatie van: de vrijgave van de individueel
geprogrammeerde verwarmingsperioden voor elke weekdag.

Stap 5 Programmatie van: het programmeren van een
individueel programma met verschillende verwarmingsperioden
per weekdag.
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Biikomende informatie voor het programmeren

Het uitvoeren van de programmatievolgorde van stap 1tot stap 5is noodzakelijk:

bij de eerste in gebruik name van de schakelklok;
na het indrukken van de wistoets om alle verwarmingsperioden te verwijderen;
na een stroomonderbreking van meer dan 40 uur (gangreserve ± 40 uur);

De programmatiestap 3wordt uitsluitend gebruikt wanneer een individueel programma met
dezelfde verwarmingsperioden voar elke weekdag gewenst is.
(Bv. Een verwarmingsperiode van de eerste taepassing (.) van maandag tot en met
zondag, 5:30 tot 10:00 uur)
Pas na programmatiestap 4is de schakelklok actief.

De programmatiestap 5wordt enkel gebruikt wanneer voor een welbepaalde weekdag een
andere verwarmingsperiode, afwijkend van de andere weekdagen, wenst is.
(Bv. Een verwarmingsperiode van de eerste toepassing (.)van maandag tot en met zondag,
5:30 tot 10:00 uur, zaterdag en zondag, 8:00 tot 12:00 uur).

Biikomende informatie voor de displayaanduiding

Sommige aanduidingen op de display worden, na het indrukken van de insteltoetsen, pas
zichtbaar na een korte wachttijd van ± 5seconden.
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1sle programmatiestap : Aduele weekdag 2 de programmatiestap : Aduele uur

Aanduiding ap de display vaar de instelling:

D markeringsdriehaek (5) van alle weekdagen en
D de secondenaanduiding (b) knippert

Cir de insteltoets 'weekdag' (1) indrukken.
Cir de insteltoetsen (+) of (-) indrukken totdat de markeringsdriehoek (5) onder de
actuele weekdag staat.

1... Maandag
2. . . Dinsdag ... enz..

Aanduiding op de display:
D de markeringsdriehoek (5) duidt de actuele dag aan. (Bv. 1:Maandag).
D de uuraanduiding en de seconden knipperen afwisselend.

Cir de insteltoets 'uur' (2) indrukken.
Cir de insteltoetsen (+) of (-) indrukken voor het actuele uur in te stellen. Door de
insteltoetsen (+) of (-) langer ingedrukt te houden versneld het progrommeren.

Aanduiding op de display:

D de actuele tijd. (Bv.1b:15).
D de seconden knipperen.
D de markeringsdriehoek duidt alle 7weekdagen aan.
D de 2basisprogromma'sworden weergegeven.
Vergeet niet de actuele tijd aan te passen bij overschakelen van het zomer naar het
winteruur en omgekeerd.
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Voor het programmeren Actuele weekdag Actuele uur
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3 de programmatiestap : Programmeren van een
individueel programma met dezelfde
verwarmingsperioden voor elke weekdag *

Voor het programmeren von de schakeltijden worden de rode en groene insteltoetsen
gebruikt. De bii de 4verschillende verwarmingsperioden horende rode en groene
insteltoetsen, worden elk gekenmerkt door de 1tot 4 punten (.).
Voor het programmeren van een verwarmingsperiode wordt de rode insteltoets voor de
aanvangstijd en de groene insteltoets wordt voor de eindtiid in te stellen gebruikt.

De insteltoetsen • en ••zijn bestemd voor de eerste toepassing (Fe circuit).
De insteltoetsen ••• en •••• ziin bestemd voor de tweede toepassing (2 de
circuit)

Het is tevens ook mogelijk de 4verwarmingsperiodes voor de eerste of de tweede toepassing
te gebruiken.

Verdere toelichting omtrent toepassing 1en 2, zie hoofdstuk "Werkwijze van de
schakelklok". ( pag 14.)

* Uitsluitend mogelijk:

bij de eerste in gebruik name van de schakelklok;
na het indrukken van de wistoets om alle verwarmingsperioden te verwijderen;
na een stroomonderbreking van meer dan 40 uur (gangreserve ± 40 uur);

20

WARM WATER, WARM WONEN - CHAUFFAGE, EAU CHAUDE



1234567 1234567

ZBitabscllnitt"--(§!~'; '#ibJ$ii!!ft ~) t*'!ft1iii~

/",.~'y!~:j~ @ ~I
- Ende / 1 ...7, ~ +
--~. 1"= ! (" " roWI ( ,

'''''---~' "._.---~. "!!'!'!!_~ '!!"_-~

Anwerldung 1 r~'1wen(jung 2
alternativ

~---=:;v

Am'I6ncung 1 oder 2

Á ÁÁ j j j j

f .... f .....- J---- r-- , •L':~~ •\ /1'
mierter I,' 'T' ,=, '§'Ilnitt

r ,I I
,

1 ," .I

Prooram
Zeitabsc

- Ende

- Beginn

;i;:_ak~V:==~_-------_! ~rL~- j
Zeitabscl1nitte

• •• •••••••

••• ••••••

- Beginn
".,,-_."_._..-.._,._ ..~...-_.-."\

\

21

WARM WATER, WARM WONEN - CHAUFFAGE, EAU CHAUDE



Programmeren van een individueel programma ( .) met
dezelfde verwarmingsperioden voor elke weekdag

Aanduiding op de display:

o de markeringsdriehoek (5) duidt alle 7weekdagen aan.
o deactueletiid. (Bv.16:15).
o de seconden (6) knipperen.
o de 2 basisprogromma's worden weergegeven (3).

@" Voor de eerste verwarmingsperiade (e) op de rode insteltoets (7) drukken.
Het eerste symbool ('Û") knippert op de display dat de instelbaarheid van de

schakelklok weergeeft Voor een snelle verstelling van de gewenste waarden de insteltoetsen
(+) of (-) langer ingedrukt houden.

@" Met behulp van de insteltoetsen (+) of (-) de aanvangstiid van de eerste
verwarmingsperiode instellen (Bv. 5:30 uur). De aanpassing van de tijdsinstelling gebeurt
met stappen van 10 minuten.

@" Vervolgens voor dezelfde verwarmingsperiode (e) op de groene insteltoets (8)
drukken. Het tweede symbool (~) knippert op de display dat de instelbaarheid van de
schakelklok weergeeft.

@" Met behulp van de insteltoetsen (+) of (-) de eindtijd van de eerste
verwarmingsperiade instellen (Bv. 10:30 uur).

Aanduiding op de display na het programmeren:

o de markeringsdriehoek (5) duidt alle 7weekdagen aan.
o de actuele tijd. (Bv.16: 15).
o de seconden (6) knipperen.
o de 2ingestelde programma's worden weergegeven (3).

De eerste geprogrammeerde verwarmingsperiode (e) van 5:30 tot 10:00 uur is niet actief,
daar in dit voorbeeld de actuele tijd 16:15 bedraagt.

22

WARM WATER, WARM WONEN· CHAUFFAGE, EAU CHAUDE



Voor het programmeren Aanvangstiid van de eerste
verwarmingsperiode (.)

instellen

Eindtiid van de eerste
verwarmingsperiode (.)

instellen

Na het programmeren van de
eerste verwarmingsperiode
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Het programmeren van een individueel programma
(••, •••, ••••) metverschillende
verwarmingsperioden per weekdag

Voor het progrommeren van de schakeltiiden worden de rode en groene insteltoetsen
gebruikt. De bii de 4verschillende verwormingsperioden horende rode en groene
insteltoetsen gebruiken voor het progrommeren van de schakeltiiden.

Aanduiding op de display:

D de markeringsdriehoek (5) duidt alle 7weekdagen aan.
D de actuele tiid. (Bv.16: 15).
D de seconden (6) knipperen.
D de basisprogramma's of individuele progromma's worden weergegeven (3).

Belangrijk!

Het is van groot belang dat de geprogrommeerde verwarmingsperiodes voor dezelfde
toepassing elkaar niet overlappen.

Bv. : Eerste verwarmingsperiode : 5:30 tot 10:00 uur
Tweede verwarmingsperiode : 8:00 tot 16:00 uur

In dit geval wordt een deel van de eerste verwarmingsperiode (.) overlapt door de tweede
verwarmingsperiode (••), waardoor de eerste verwarmingsperiode (.) niet volgens wens
en incorrect gaat werken. Om de eerste verwarmingsperiode (.) te laten werken volgens
wens, moet de tweede verwarmingsperiode (••) buiten het bereik liggende van de eerste.
(bv. 14:00 tot 16:00 uur).

D In de display wordt de tweede verwarmingsperiode (••) weergegeven
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Wissen van een verwarmingsperiode op elke weekdag

Verwarmingsperiades vaar elke weekdag, die niet langer wenst zijn, kunnen uals valgt
gewist worden:

Cff> Groene toets (8) van de te wissen verwarmingsperiode (in het voarbeeld :
•••) indrukken. Het eerste symbool (iJ) knippert op de display dat de instelbaarheid
weergeeft.

Cff> Op de (·)toets blijven drukken om de tijd terug te brengen en totdat er 4
horizontale streepjes op de display verschijnen. Zie figuur I

Na het loslaten van de (.)toets licht het symbool (iJ) niet meer op.

Cff> Rode toets (7) van de te wissen verwarmingsperiode indrukken (in het voorbeeld:
•••). Het eerste symbool (iJ) knippert op de display dat de instelbaarheid weergeeft.

Cff> Op de (·)toets blijven drukken om de tijd terug te brengen en totdat er 4
horizontale streepjes op de display verschijnen. Zie figuur!

Cff> Na het loslaten van de (·)toets licht het symbool (iJ) niet meer op. De
verwarmingsperiode (•••) is gewist.

Aanduiding op de display na het wissen.

o de markeringsdriehoek (5) duidt alle 7weekdagen aan.
o de actuele tijd. (Bv.16: 15).
o de seconden (6) knipperen.
o de basisprogromma's of individuele progromma's worden weergegeven (3).

De aanduiding van de gewiste verwarmingsperiode (•••) is niet meer.
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4 de programmatiestap : Vrijgave van de individueel
geprogrammeerde verwarmingsperioden voor elke
weekdag

ei? de insteltoets 'weekdag' (1) indrukken.
ei? de insteltoetsen (+)ol (-) indrukken totdat de markeringsdriehoek (5) onder de
octuele weekdag staat.

Aanduiding op de display

D de markeringsdriehoek (5) duidt de actuele dag aan. (Bv. 1:Maandag).
D de actuele tijd. (Bv.16: 15).
D de seconden knipperen.
D de basisprogramma's ol individuele programma's worden weergegeven.

(in het voorbeeld is : verwarmingsperiode (.) niet actief, verwarmingsperiode
(••, •••, ••••) niet geprogrammeerd).

Na deze programmatiestop is de weersalhankelijke regelaar in werking volgens de
(verschillende) ingestelde verwarmingsperiode(s).

28

WARM WATER, WARM WONEN· CHAUFFAGE, EAU CHAUDE



1234567
---, ..""". <"'~""·'·''''·N____•

i

f r , t-,fl,· • J~-.•:--',,
5

WARM WATER, WARM WONEN· CHAUFFAGE, EAU CHAUDE

29



5 de programmatiestap : programmeren van een
individueel programma met verschillende
verwarmingsperioden per weekdag

Programmatie van een willekeurige verwarmingsperiode voor
de actuele weekdag.

@'> Rode toets (7) van de gewenste verwormingsperiade indrukken (in het voorbeeld
: e) Het eerste symbool (lî) knippert op de display dat de instelbaorheid weergeeft.

@'> Met behulp van de insteltoetsen (+) of (-) de aanvangstijd van de
verwormingsperiode instellen (Bv. 7:30 uur). De aanpassing van de tijdsinstelling gebeurt
met stappen van 10 minuten. Voor een snelle verstelling van de gewenste woorden de
insteltoetsen (+) of (-) langer ingedrukt houden.

@'> Vervolgens voor dezelfde verwormingsperiode (e) op de groene insteltoets (B)
drukken. Het tweede symbool (Do) knippert op de display dat de instelbaorheid weergeeft

@'> Met behulp van de insteltoetsen (+) of (-) de eindtijd van de
verwormingsperiode instellen (Bv. 11 :00 uur). De aanpassing van de tijdsinstelling gebeurt
met stappen van 10 minuten. Voor een snelle verstelling van de gewenste woorden de
insteltoetsen (+) of (-) langer ingedrukt houden.

Programmeren van andere periodes

Voor andere verwormingsperiodes te programmeren werkt uop dezelfde manier als hiervoor
beschrijven.
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Programmatie van verwarmingsperioden voor andere
weekdagen

(ff"' de insteltoets 'weekdag' (1) indrukken.

(ff"' de insteltoetsen (+) of (-) indrukken totdat de markeringsdriehoek (5) onder de
weekdag staat waarvoor ueen verwarmingsperiode wenst in te stellen.

Aanduiding op de display

D de knipperde markeringsdriehoek (5) duidt de actuele dag aan (Bv. 4:
Donderdag).

(ff"' Rode toets (7) van de gewenste verwarmingsperiode indrukken (in het voorbeeld
: e). Het eerste symbool (iJ) knippert op de display dat de instelbaarheid weergeeft.

(ff"' Met behulp van de insteltoetsen (+) of (-) de aanvangstijd van de
verwarmingsperiode instellen. De aanpassing van de tiidsinstelling gebeurt met stappen van
10 minuten. Voor een snelle verstelling van de gewenste waarden de insteltoetsen (+)
of (-) langer ingedrukt houden.

(ff"' Vervolgens voor dezelfde verwarmingsperiode (e) op de groene insteltoets (8)
drukken. Het tweede symbool (D-) knippert op de display dat de instelbaarheid weergeeft.

(ff"' Met behulp van de insteltoetsen (+)of (-) de eindtijd van de
verwarmingsperiode instellen. De aanpassing van de tijdsinstelling gebeurt met stappen van
10 minuten. Voor een snelle verstelling van de gewenste waarden de insteltoetsen (+) of
(-) langer ingedrukt houden.

de insteltoets 'weekdag' (1) indrukken.

(ff"' de insteltoetsen (+) of (-) indrukken totdat de markeringsdriehoek (5) onder de
actuele weekdag staat.

Aanduiding op de display

D de markeringsdriehoek (5) duidt de actuele dag aan. (Bv. 1:Maandag).
D de actuele tijd. (Bv.lb:15).
D de seconden knipperen.
D de individuele programma's (3) worden weergegeven.

32

WARM WATER, WARM WONEN - CHAUFFAGE, EAU CHAUDE



Gewenste weekdag Aanvangstijd Eindtijd Na het programmeren

.& 5 .&

I J Ir ., I ,- I ,-
f I.U U 6

IQ; • :f
I 1

3
U

..
; r "
f.:f Lf

1I

5
I ,
IÎ-

~.

J ,-
J Cf:

I I

•8

1._ .. 7 'J' -- ~-+~- -
.••• =) /.". '::= "') +

'-, 7
{.,)

..... ,

(§~i2)
._~, .-

' .. ,7 ?.i - .' +........ , ·.··C=-C·+
0;c;",i,

/~ 1~('>.'~/~.~' +
1

33

WARM WATER, WARM WONEN· CHAUFFAGE, EAU CHAUDE



Wissen van een verwarmingsperiode van de actuele
weekdag

CF Groene toets (8) von de te wissen verwormingsperiode (in het voorbeeld: .)
indrukken. Het eerste symbool (iJ) knippert op de disploy dot de instelboorheid weergeeft.

CF Op de (-)toets blijven drukken om de tijd terug te brengen en totdot er 4
horizontole streepjes op de disploy verschijnen. Zie figuur! No het losloten van de (-)toets
licht het symbool (iJ) niet meer op.

CF Rode toets (7) van de te wissen verwormingsperiode indrukken (in het voorbeeld:
.). Het eerste symbool (iJ) knippert op de display dat de instelbaorheid weergeeft.

CF Op de (-)toets blijven drukken om de tijd terug te brengen en totdat er 4
horizontale streepjes op de display verschijnen. Zie figuur! Na het loslaten van de (-)toets
licht het symbool (iJ) niet meer op.

De verwormingsperiode (.) is gewist.

Aanduiding op de display na het wissen.

D de markeringsdriehoek (5) duidt de actuele dag aan. (Bv. 1:Maandag).
D de actuele tijd. (Bv.16: 15).
D de seconden (6) knipperen.
D de basisprogromma's of individuele programma's worden weergegeven (3).

(In het voorbeeld wordt geen enkele verwarmingsperiode weergegeven daar zij
gewist zijn)

Wissen van een verwarmingsperiode voor een andere
weekdag

de insteltoets 'weekdag' indrukken.

CF de insteltoetsen (+) of (-) indrukken totdat de morkeringsdriehoek (5) onder de
weekdag staat waorvoor ueen verwormingsperiode wenst te verwijderen.

Aanduiding op de display:
D de knipperde morkeringsdriehoek (5) duidt de gekozen weekdag aan.
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Wissen van een verwarmingsperiode van de actuele
weekdag (vervolg)

(jf> Groene toets (8) von de te wissen verwarmingsperiode (in het voorbeeld: e)
indrukken. Het eerste symbool (iJ) knippert op de display dat de instelbaorheid weergeeft.

(jf> Op de (-)toets blijven drukken om de tijd terug te brengen en totdat er 4
horizontale streepjes op de display verschijnen. Zie figuur bladzijde 35 I Na het loslaten van
de (-)toets licht het symbool (iJ) niet meer op.

(jf> Rode toets (7) van de te wissen verwarmingsperiode indrukken (in het voorbeeld:
e). Het eerste symbool (iJ) knippert op de display dat de instelbaorheid weergeeft.

(jf> Op de (-)toets blijven drukken om de tijd terug te brengen en totdat er 4
horizontale streepjes op de display verschijnen. Zie figuur bladzijde 35! Na het loslaten van
de (-)toets licht het symbool (iJ) niet meer op.

De verwormingsperiode (e) is gewist.

(jf> de insteltoetsen (+) of (-) indrukken totdat de morkeringsdriehoek (5) onder de
gewenste weekdag staat.

Wissen van de programma's van de schakelklok.

Wenst ude complete individuele programmaperiodes van de schakelklok te verwijderen,
handelt uals volgt:

(jf> Wistoets (4) met een stamp voorwerp indrukken.

Aanduiding op de display:

o De markeringsdriehoek (5) van de weekdag
o en de seconden (6) knipperen afwisselend.
Het complete individuele progromma is gewist.

Het basisprogramma, weergegeven op pag.15, kan niet gewist warden.

Voor een nieuwe individuele instelling van verwarmingsperiodes, volgt ude
programmatiestappen 1tot en met 5te beginnen vanaf pagina 16.
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Biikomende informatie

Ketelaquastaat van de VAILLANT gaswandketel
THERMO/TURBOmax
De vertrekwatertemperatuur wordt door de ketelaquastoot naar boven toe begrensd. Om te
vermiiden dat de ketelaquastoot van de gaswandketel de goede werking van de
weersalhankeliike regelaar niet zou beïnvloeden,
is het aangeraden de ketelaquastoot op maximum in te stellen (stand 7ol 9).

Thermostatische radiatorkranen.
Indien de centrale verwarmingsinstallatie is uitgerust met thermostatische radiatorkranen, is
het nodig deze helemaal open te draaien tiidens de instelling van de stookkurve. Vensters
en deuren moeten gesloten ziin. Umoet er rekening mee houden dat de individuele
temperatuursregeling per lokaal door middel van thermostatische kranen enkel maar goed
kan werken indien de iuiste stookkurve behorende bii uw centrale verwarmingsinstallatie
correct is gekozen. Indien de gewenste kamertemperatuur niet wordt bereikt bii volledig
geopende thermostatische kranen dient de stookkurve aangepast worden.

Opwarmtiiden/nachtverlaging.
Er dient steeds rekening gehouden te worden met de inertie van het gebouwen de traagheid
van (vooral bij vloerverwarming) uw centrale verwarmingsinstallatie bij het instellen van de
opwarmtiiden en de nachtverlagingen. D.W.Z. dat de centrale verwarmingsinstallatie enige
tijd voor het gewenste tiidstip uitgeschakeld ol ingeschakeld moet worden.
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Biikomende informatie

Nachtverlaging
Benut de mogelijkheid van de nachtverlaging voor een zo groot mogelijke energiebesparing.
Het gebruik van de nachtverlaging is aan te raden tijdens de nachten en voor lange perioden
van afwezigheid.

Verluchten
Voor het verluchten van lokalen raden wij aan dit kort maar krachtig uit te voeren, door bv.
een venster gedurende een korte periode volledig open te laten staan in plaats van de ganse
dag op een kier.

Thermostatische kranen
Voor de individuele kamertemperatuurregeling raden wij aan thermastatische radiatorkranen
te gebruiken.

Pompkeuzeschakelaar
De werkwijze van de ingebouwde pomp bij een gaswandketel kan op verschillende manieren
ingesteld worden, onafhankelijk van de werkwijze van de weersafhankeliike regelaar. In
combinatie met de werkwijze stand 'T' op de weersafhankelijke regelaar raden wij stand
"s" van de pompkeuzeschakelaar aan. Hierbii blijft de pomp bij buitentemperaturen boven
de +3°( tijdens de nachtverlagingscurve uitgeschakeld.

Gebruik

De VR( set (j(F is een regelaar die de vertrekwatertemperatuur of de retourtemperatuur in
functie van de buitentemperatuur regelt.

Welk type van regelaar voorzien wordt in de gaswandketel, m.a.w. een regelaar in functie
van de vertrekwatertemperatuur of de retourtemperatuur, wordt weergegeven op de
frontplaat van de regelaar door "VT" voor vertrekwatertemperatuur of "RT" voor
retou rtem peratuur.
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