BEDIENINGSVOORSCHRIFT
VRC - set MBW

Weersafban,:kelijk gestuurde regeling voor 2 kringen centrale vervvarming met voorrangsschakeling sanitair
warmwaterproduktie en kloksprogrammatie voor sanitair wannwatercirculatie.
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BESTE KLANT !
Gelieve alvorens uw Vaillant regeling in werking te stellen, dit Bedieningsvoorschrift door te nemen. Deze houdt alle

informatieve raadgevingen en bijhorigheden in.

Bedieningsoverzicht:

Gelieve hiervoor de· laatste bladzijde van uw Bedieningsvoorschrift bij de hand te nemen.

Bedieningsvoorschrift:

Dit Bedieningsvoorschrift wordt aan de hand van de volgende 3 kolommen uitgelegd:

... in de linkse kolom zal U altijd de figuren met de nodige funkties terug vinden .
... in de middenste kolom zal U altijd de belangerijkste informaties over de figuren terug vinden.

... in de rechlse kolom z.aI U altijd bijkomende informaties terug vinden. Deze informaties zijn nuttig en intressant voor
de bediening van uw regeling.
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de nodige veiligheidsmaatregelen voor de bediening en het gebruik van uw toestel, die op deze bladzijde onderaan
vinden zijn, te respecteren.

Installatie en instellingen

Gewis U ervan, voor uw eigen veiligheid, dat het toetsel uitsluitend door een erkend installateur of vakman geïnstalleerd en
afgesteld mag worden. Evenals de eerste in bedrijf stelling oflen eventuele reparaties aan het toestel.
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Veranderingen

U mag onder geen enkele voorwaarde zelf veranderingen- aan:
• het toestel

- de bedrading ervan
uitvoeren.
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Voor de bediening van de regelaar VRC-set MBW duidelijker te maken werd dit Bedieningsvoorschrift m meerdere
hoofdstukken verdeeld.
De VRC-set MBW regeling is uitgerust met de VRC-CMBW regelaar.

LAanduidingen en oproepen van informaties;
(Hoofdstuk 1.1 tot 1.6)

blz. 5 - 8

2. Instellen van waarden en werkingswijzen.

blz. 9 - 16

(Hoofdstuk 2.1 tot 2.7)
3. Programmeren van de gewenste venvanningsperioden
VOOf de verschillende kringen.

blz. 17 - 27

(Hoofdstuk 3.1 tot 3.7)
4. Kontrole en Service instellingen voor en door de
installateur uit te voeren.

blz. 28 - 36

(Hoofdstuk 4.1 tot 4.3)
5. Bijkomende informaties over de bediening en werking

van uw centrale veIWarrningsinstallatie.
(Hoofdstuk 5.1 tot 5.3)
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blz. 37 - 38

BESCHRUVING
In Hoofdstuk 1 leert U hoe gewenste infannaties op de digitale aflezing op te roepen.
Hoofdstuk 2 leert U hoe U gewenste instellingen en werkwijzen kan kiezen en instellen.
Al de belangerijkste en meest nuttige illformaties om het programmeren van uw regelaar vindt U in Hoofdstuk 3 terug.
(Voor de eenvoud wordt de uitleg, voor het programmeren van de regelaar, in chronologische volgorde verklaard.)
U kan voor de verschillende kringen onatbangkelijk aparte verwanningsperioden instellen:
a)
b)
c)
d)

Verwanningskring Brander (E)
Verwanningskring Mengkraan (M)
Produl.."1ie sanitair wannwater
Circulatie sanitair wannwater

Per kring kan U 3 verschillende verwarmingsperiode's per dag programmeren. De verwanningsperioden worden in
tijdsvensters r -. II -ill genoemd en verdeeld.
Hierbij horen nog verschillende Service instellingen die in Hoofdstuk 4 uitgelegd worden.
Een verdere beschrijving en onder andere ook de uitleg van de Speciale funkties zijn terug te vinden in Hoofdstuk 5.
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bfonnatiesover de werking van de VRC-CMBW regelaar in uw centrale

verwarmingsinstallatie.

De programmatie van de verschillende kringen zijn alsvoIgt geordend:

1. Voor de centrale verwarming:
a) Kring Brander (B), bvb: een kring uitgerust met radiatoren-konvektoren enJof een centrale' vef\.Vanningskring met hogere
vertrekwatertemper-dturen dan de kring Mengkraan (M).
b) Kring Mengkraan (M), bvb: een kring vloerverwarming enJof een
vertrekwatertemperaturen dan de kring Brander (B).

2. Voor produktie sanitair warmwater:
...) Tijds -en temperatuurssturing voor een sanitaire warmwaterboiler.
b) Tijdsprogrammatie voor een sanitaire warrnwatercirculatiepomp.
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centrale verwarmingskring met lagere

AANDUIDINGEN
1. Aanduidingen en oproepen van informaties
1;1;

Digitale aflezing

Het digitale schenn biedt U een volledig overzicht van alle informaties die nu in het kort uitgelegd worden:

Fig.!.

!

Aanduiding van een programma (bvb: kring Brander (B»

@

Brander van de verwarmÎngsketel in werking

,
CJ

Circulatiepomp van de kring Brander (B) in werking

6
V

Mengkraan van de kring (M) gaat naar de stand 'OPEN'
Mengkraan van de kring (M) gaat naar de stand 'GESLOTEN'

M

CJ

Circulatiepomp van de kring Mengkraan (M) in werking

~

De sanitaire warm\vaterboiler wordt opgewannd

"
CJ

Sanitaire warmwatercirculatiepomp in werking

Jt
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Teststand~

voor metingen en instellingen op de centrale verwarmingsinstallatie uit te voeren, ingeschakeld

Streepjesbalk voor de weergave van een tijdsprogrammatie, het gekozen programma en de weekdag
Alctuele tijd (is niet weergegeven in fig.!.)

'"
111

Symbool voor \velk tijdsvenster

l

Markering van de aktuele of gekozen weekdag (bvb: voor de programmering of aanduiding van een
tijdsvenster)

Het symbool dat in de digitale aflezing weergegeven wordt beduid dat het programma of instelling aktief is.
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1.2.Tijd en weekdag

,
,

_ ~g.2.
De aktuele tijd wordt in digitale cijfers weergegeven. Hij wordt ook op de streepjesbalk pinkend weergegeven.
Het dubbel punt pinkt tussen de uren en de minuten voor in werking.
De aktuele weekdag wordt door een markeringsdriehoekje op de weekaanduiding weergegeven.
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1.3.Verwarmingsperioden

Fig.3.

De begin -en eindtijden van verwarmingsperiodenof tijdsvensters kunnen op de digitale aflezing alsvolgt opgeroepen worden:

lil

Druk op de bedieningstoets PROGRAlIIMWAHL (7) totdat het markeringsdriehoekje onder het symbool van het
gewenste verwanningscircuit -of kring staat.

lillI

Druk vervolgens op de toets PROGRAMMZEIT (4) totdat het symbool van de gewensteverwarrningsperiode of
tijdsvenster van: het verwarmingscircuit.-opkring hiervoor'gekozen, op de-digitale aflezing komt te staan.
Het symbool van een tijdsvenster ofvenvanningsperiodewordt alsvolgt tussen, de begin, -en eindtijd van het gekozen
tijdsvenster, weergegeven:
- voor het 1 ste. tijdsvenster 1 vertikaal streepje.
- voor het 2 de tijili;venster 2 vertikale streepjes.
- en 3 vertikale streepjes VOOr het 3 de tijdsvenster.

i!lI

Kies eerst de weekdag voor het gewenste tijru,'Venster of verwarmingsperiode door middel van de toel, (3) MO... SO
te bedienen.

mi

Druk op de toets ANZEIGE/UH..R. (2) voor de normale digitale weergave op de aflezing te bekomen.

Het voorbeeld in fig.3. geeft de begin -en eindtijd weer van het 1 ste. tijdsvenster of verwanningsperiode op de weekdag van
Maandag (MO) voor de verwanningskring Brander (B).
Begintijd
Eindtijd

6:30
22:00
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1.5. 'Party' funktie (P)

FigA.
de Party funliie, wanneer het symbool P weergegeven staat op de digitale aflezing, wordt het huidige programma met de
atctuele verwanningsperiode op dagtemperatuur zonder nachtverlaging voort gestookt totdat het volgende tijdsvenster of
verwarmingsperiode bereikt wordt.

1.6. 'Verlofdag' funkiie (F)

Fig.5.

Bij de Feestdag funktie (F), wanneer het symbool F weergegeven staat op Je digitale aflezing, wordt het huidige programma
van de aktuele weekdag onderbroken en wordt er verder gewerkt op het Zondag programma. (Zie Geprogrammeerde
verwanningsperiode' s of tijdsvensters op Zondag)
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INSTELLINGEN
2. Instellingen
2.1. Sanitaire warmwatertemperatuur instelleu
WARMWATERTEMPERATUUR
De wannwatertemperatuur kan traploos worden ingesteld tussen de 400 en 70 0 C.
De aangeraden en de meest gebruîkte warmwatertemperatuurinstelling is 60 0 c. Bij deze warmwatertemperatuurinstelling
waarborgt men niet allen een max. aan rendement voor wat betreft energiebesparing (ENEG), maar vermindert bovendien ook
bij sterk kalkhoudend water de kalksteenvonning in de sanitaire wannwaterboiJer.

INSTEllJNG VAN DE WARMWATERTEMPERAWUR
De wannwatertemperatuur kan op de temperatuurskiezer (9) worden ingesteld.

'Iaar rechts draaien ~ > hogere warmwatertemperaturen
Naar links draaien - > lagere wannwatertemperaturen
Aanbevolen instelling: 60 0 C.
.. • instelbereik is op het toestel zeif af te lezen. Bij het bereiken van de ingestelde sanitaire warmwatertemperatuur wordt de
...."der van de verwanningsketel uitgeschakeld en werkt de sanitaire ladepomp noch de nadraaitijd af. (Zie Hoofdstuk 4
'Service' nr.62 blz.35)
Pas daarna schakelt de mengkraan van de vloerverwarming naar de stand centrale verwarming. Als de sanitaire
wannwatertemperatuur 8 K (8 0 C) daalt onder de ingestelde warmwatertemperatuur wordt de brander van de verwarmingsketel

en de sanitaire ladepomp 'in werking gesteld waarna de mengkraan naar de stand sanitair schakelt.

BASISINSTEUJNG
Temperatuurskiezer (9) op 60 oC.
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2.2. Werkingsmogelijkheden voor sanitaire warmwaterproduktie instellen

Fig.?

VvERKJNGSMOGEUJKHEDEN SANITAIR
Door de verschillende werkingsmogelijkheden kan U zelf de manier voor sanitair warmwaterproduktie volgens eigen wensen

instellen.

INSIELLING VAN DE SANITAIRE VvERKIWJZE
De werkingsmogelijkheid voor de sanitair warmwaterproduktie kan, overeenstemmend met het symhool op de keuzeschakeJaar
(l0), ingesteld worden.
De sanitairewannwaterboiler wordt op de ingestelde temperatuur gehouden tijdens de verwannings..;

perioden of tijdsvensters geprogrammeerd op de schakelklok.
Onafhangkelijk van de geprogrammeerde venvarmingsperioden voor de sanitaire warmwaterboiler, wordt

hij tegen vorstschade beveiligd. (Zie stand werkingsmogelijkheid -0)

De sanitaire wannwaterproduktie heeft 100 % voorrang op de centrale verwarming. De sanitaire warmwaterboiler wordt konstant op de ingestelde wannwatertemperatuur gehouden.

Geen opwanning van de sanitaire warmwaterboiler. Bij het dalen van de wannwatertemperatuur onder
de + 2 oe wordt de brander en de ladepomp in -en bij 10 oe uitgeschakeld. (vorstbeveiliging !)
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2.3.stookkurve voor de verwanningskringen Brander (B) en Mengkring (M) instellen.

8.

KEUZE VAN DE STOOKK[JRVE
Het stookkurvendiagramma (voorgesteld op bladzijde 39) stelt de relatie tussen de buiten -en vertrel--watertemperatuur voor.
Waar de vertrekwatertemperatuur op baar beurt de binnentemperatuur bepaald. Het instellen van de juiste stookkurve wordt
grotendeels door de warmteverliesberekening, de op te warmen oppervlakten, het. centrale verwarmingssysteem en de max.

vertrekwatertemperatuur bepaald.
Volgende basisregels gelden:
a) Grote op te wannen oppervlakten en.lage'max. ,vertrekwatertemperaturen:

-> vlakke stookkurve (klein getal)
b) Kleîne op te. warmen oppervlakten en hoge max. vertrek-watertemperaturen:
- > steille stookkurve (groot getal)

INSTElliNG VAN DE STOOKKURVE
ue stookkurve wordt met behulp van de volgende potentiometers ingesteld:

- stookkurve B op potentiometer (17)
- stookkurve M op potentiometer (15)
Naar links draaien: vlakkere stookkurve

Naar rechts draaien: steillere stook..l.curve

BASISINSTElliNG
Voor centrale vemarmingsinstallaties uitgeru..'>t met:
- radiatorenJkonvektoren - > stookkurve 5

- vloervefVi.'amüng - > stookkurve II
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2.4. Paralleh'erschuiving van de stookkurve voor de kring Brander (B) en Mengkraan (M) instellen (Dagtemperatuur).

-15

-20
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Fig.9.

PARAUELVERSCHUIVING VAN DE SroOKKURVE
De ingestelde stookkurve voor de kring Brander (B) en -Mengkraan (M) laten zich langs de as van de kamertemperatuur RT
parallel naar boven of onderen verschuiven., Hierdoor krijgt U bij elke" buitentemperatuur hogere of lagere
vertrekwatertemperaturen' die bepalend zullen zijn voor-een hogere of lagere kamertemperatuur.

INSTEUJNG VAN DE PARAUELVERSCHUJVING
De verschuiving van de stookkurve kan op de volgende potentiometers uitgevoerd worden:
- voor de kring Brander (B) op potentiometer (19)
- voor de kring Mengkraan (M) op potentiometer (13)
Naar links draaien: parallelverschuiving van de stookkurve naar onder (Sa)
- > kouder (lagere stookkurve)
"'-T;ar rechts draaien: parallelverschuiving van de stooklLlrve naar boven (Sb)
-> warmer (hogere stookkLlrve)
E!.ke 1...'1ste!lillg per deelstreep op de potentiometer (19) en (13) stemt ove:recü met een temperatuürsverandering va.)1. 2,5 K (2,5

o C) in de lokalen.

BASJSJNSTEUJNG
Als basisinstelling staan de potentiometers (19) en (13) op de middenste stand. Deze instelling stemt overeen, bij een korrekt
ingestelde stook1.'Urve en een goed bepaalde centrale verwannings-installatie, met een kamertemperatuur van 20 oe. Bij andere
gewenste kamertemperd.turen is een aanpassing van de basisinstelling nodig.
(Zie 'Aanpassing van de stookkurve')

12

2.5. Nacht"erlaging instellen voor de kring Brander (B) en - Mengkraan (M) (Nachttemperatuur)

Fig.lû.

NACHTVERIAGING
De ingestelde stookkurve B en M zullen altiid de as van de kamertemperanlULRT naar onderen verlagen onafhangkelijk van
een eventuele parallele aanpassing van de. dagtemperatuur(stookkurve}, Hierdoor zal er bij elke buitentemperatuur lagere
vertrekwatertemperaturen gestuurd\vorden waardoor ,er automatisch een lagere :kamertemperatuur bereikt wordt.

INSTELliNG VAN DE NACHTVERIAGING
De nachttemperatuur kan op de volgende potentiometers ingesteld worden:

- stookkurve B op potentiometer (l8)
- stookkurve M op potentiometer (14)
Naar rechts draaien: een paraIlelverschuiving naar boven op een hoger niveau van de stookkurve (Sc), komend van een
basisinstelling (Se)

= een geringere temperatuursverlaging.

',:r links draaien: een parallelverschuiving naar onder op een lager niveau van de stookkurve (Sd), komend van een
(Se) = een grotere temperatuursverlaging.

~J<i.sisinstelIing

Elke deelstreep verplaatsing op de potentiometers (18) en (14) stemt overeen met een temperahmrsverandering van 2,5 K (2,5
o C) in de lokalen.

BASJSJNSTELliNG
De potentiometeI' (18) en (14) st22.n beide origineel op de middenste stand (5e). Deze instelling stemt overeen, bij een korrekt
ingestelde stookkurve en een goed bepaalde centrale venvanningsinstallatie, met een nachtverlaging van 10K (10 0 C) van
de kamertemperatuur.
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2.6.Aanpassing "an de ingestelde stookkurve

IGmertemperatuur te hoog

IGmertemperatuur te laag

Krinc
_.
.t::' B
(19)

~~}y1;
(13)

KringB
(19)

...bij lage

...bij lage

en hoge
buitentempe-

en hoge
buitentempe-

raturen

raturen

...alleen bij
lage buiten temperaturen

...alleen bij
lage buiten -

J,l1.

KringM
(13)

temperaturen

Fig. 12.

AANPASSING VAN DE SroOKKURVE (VOOR DAGTEMPERATVUR)
Afhangkelijk van de uitvoering en plaatsing van de centrale verwamingsinstallatie (zie 'Keuze van de stookkurve') is het
mogelijk dat de basisinstelling van de stookkurve bij verschillende buitentemperaturen de gewenste -bilmentemperatuur niet
bereikt wordt.
In dat geval is een aanpassing van de stookl"Urve, volgens de bovenstaande figuren, noodzakelijk.
Bij het aanpassen van de stookkurve. dienLmen- stapsgewijs,- t.tz.. met kleine aanpassingen, te werken.

Bij een eventuele aanpassing van de stookkurve is het aangeraden van 2 dagen te wachten, daar het resultaat slechts waar te
nemen is, alvorens verdere korrekties uit te voeren.
Langzamerhand, door het in -en uitschakelen van de brander en openen en sluiten van de mengkraan, pendelt de
vertrekwatertemperatuur naar de aanpassing van de ingestelde stookkurve.
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2.7.Werkings"ijze vOOr de kring Brander (B) en Mengkraan (!lI) instellen

@

@

Fig.I3.

V,'ERKINGSMOGELIJKHEDEN VOOR CENTRALE VERWARMING

Door de keuze van verschillende werkingsmogelijkheden, apart voor de kring Brander (B) en apart voor de kring Mengkrdan
(M), kan U de werking van de centraleve:rvvamingsinstallatie·volledig aanpassen volgens eigen wens en behoefte.
De regelaar werkt kontinue, zonder rekening te houden met geprogrammeerde verwarmingsperioden op
de schakelklok, volgens de ingesteldestookkurve voor de kring Brander (B) en de kring Mengkraan (M)
op dagtemperatuur.
Na een bepaalde tijd afbangkelijk van de inertie van het gebouw en de buitemtemperatuur wordt de binnentemperatuur bereikt.
De, regelaar werkt kontinue, zonder rekening te houden met de geprogrammeerde velWarmingsperioden
op de schakelklok, volgens de ingestelde stookkurve nachttemperatuur voor de kring Brander (E) en de
kring Mengkraan (M) op nachtverlaging.
Na een bepaalde tijd afbangkelijk van de inertie van het gebouwen de buitemtemperatuur wordt de hinnen
temperatuur bereikt.

INSTELIJNG VAN DE VvERKINGSWIJZE
De werkingswijze kan op potentiometer (11) voor de kring Brander (B) en potentiometer (12) voor de kring Mengkraan (M),
door het symboolovereenstemment met de gewenste werkingswijze, ingesteld worden.
Deze instelling is aan te bevelen wanneer men de dagtemperatuur wenst te behouden zonder iets te wijzigen aan de
verwarmingsperioden ingesteld op de schakelklok. (Voor korte vef\varmingsperioden op dagtemperatuur of tussen 2
verwarmingsperiaden in kan U beroep doen op de speciale 'PARTY'-funktie (P).
Deze instelling is aan te bevelen wanneer men de nachttemperatuur wenst te behouden zonder iets
verwarmiDgsperioden ingesteld op de schakelklok.
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Fig.IS.

De regelaar werkt overeenkomstig de ingestelde veI'\Varmingsperioden op de schakelklok voor de
verschillende verwarmingskringen (Zie 'Programmeren van de schakelklok') afwisselend op
of

De regelaar werkt overeenkomstig :de ingestelde verwanningsperioden op de schakelklok Voor de
verwarmingskringen Brander (B) en Mengkraan (M) afwisselend op
of

In tegenstelling tot de werkingswijze nachtverlaging wordt de centrale vef\Varmingsinstallatie voor nacht temperatuur (0) pas ingeschakeld als de buitentemperatuur onder de + 3 0 C daalt. D. w.z. dat de regelaar
de ingestelde stookkurve nachttemperatuur voor alle verwarmingskringen volgt.

De regelaar schakelt de centrale verwarmîngsinstallatie pa.<; in als de buitentemperatuur onder de
daalt. H\j volgt op dat ogenblik de ingestelde stookkurve voor nachttemperatuur.

+30C

Bij deze instelling werkt de regeiaar op de meest ekonornische manier in vergeLijking met de normale werkingswijze met
nachtverlaging.
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PROGRAMMEREN
3. Programmeren
3.l.Het uur instellen

Fig.16.

11

Houd de toets Anzeige/Uhr (2) ingedrukt en, het uur wordt inde digitale,aflezing weergegeven, zoals in fig. 16.

llIl

Het uur kan met behulp van de toesten (24) linksgekorrigeerd worden.

)lI

De minuten kunnen met behulp van de toesten (20) rechts gekorrigeerd worden.

.fill

Na het uur en de minuten te hebben ingesteld mag de toets Anzeige/Uhr (2) los gelaten worden.
Nadat de minuten zijn ingesteld zal bij het lossen van de toets Anzeige/Uhr (2) de tijd starten met 0 . seconden.
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3.2.De weekdag instellen

. ;;g.17.

DI

Houd de toets Anzeige/Uhr (2) ingedrukt en het uur wordt in de digitale· aflezing weergegeven, zoals in fig.!?

iII

Druk vervolgens op de toets MO... SO (3) totdat het markeringsdriehoekje boven de aktuele weekdag komt te staan.

liIl

Nadat de aktuele weekdag ingesteld is mag de toets Anzeige/Uhr (2) losgelaten worden.
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3.3.Basisprogranuna

,.18.

Indien er geen venvarmingsperioden individueel voor alle verv.:armingskringen worden geprogramrnerd op de schakelklok,
werkt de regelaar volgens het fahrieks ingesteld basisprogramma. Indien er voor een verwarmingskring een bepaald individueel
verv;armings-programma niet meer gewenst is, kan U eventueel voor het basis-programma kiezen. Het basisprogramma kan

alsvolgt ingesteld worden:
DI

Druk op toets Programm Einstellen (1). De regeJaarschakeld;zichzdf om naar programmeerstand zoals weergegeven
wordt in de fig. 18. De digitale weergave van het verwanningsprogrammaen hetbalkendiagramma blinken.

llI1

Vervolgens drukt U op de toets Programmwahl (7) totdat het markeringsdriehoekje onder het symbool van het gewenste
verwarmingscircuit komt te staan waarvoor U graag het basisprogramma 'wenst in te voeren.

I!I

Druk nu op de toets van het basisprogramma Grundprogramm (8). Het basisprogramma geldtuitsluitend voor alle
weekdagen van het gekozen verwanningscircuit waar U het basisprogramma heeft ingevoerd volgens de voorgaande
stappen. Alle voorgaande geprogrammeerde verwarmingsperioden voor dat verwanningscircuit worden gewist tijdens
het invoeren van het basisprogramma. Nadat alle vef\.Vanningspenoden vervangen zijn geweest door het bash'l'rogramma kunnen deze opnieuw individueel geprogrammeerd worden.

ïîi

Druk nadien op de toets AnzeigelUhr (2) om terug te gaan naar het

Veruarmingsperioden

~n

het basLçprogramma

Verwanningsperiode

I
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.

Za.
Zo.

6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
7.30
7.30

-

aktuele uur.

Verwanningsperiode

Il

Verwanningsperiode

III

22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.30
22.00
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3.4.Individuele verwarmingsperioden instellen

Fig.19.
111

Druk op toets Programm Einstellen (I). De regelaar sehakeld zichzelf om naar programmeerstand zoals weergegeven
wordt in de
fig. 19.

lIiI

Vervolgens drukt U op de toets Programmwahl (7) totdat het markeringsdriehoekje onder het symbool van het gewenste
verwarmingscircuit komt te staan waarvoor U graag een verwarmingsperiode wenst in te voeren.

i.'lu

Nadat U het gewenste verwanningscircuit gekozen heeft gaat U de dag selekteren waar uw gewenst individueel
verwarmingsperiode moet ingevoerd worden. Dit door middel van zich met de toets l\fO...SO (3)te bedienen.

l!lI

Door middel van de toets Programmzeit (4) bepaald U het hoeveelste verwarmingsperiode geprogrammeerd wordt.
Het I ste., het 2 de of
het 3 de. Voor elke verwarmingsperiode geldt een begin -en eindtijd!
Zie voorbeeld op blz. 23 en 24.
*Het symbool van een tijdsvenster of verwanningsperiode wordt alsvolgt tussen, de begin -en eindtijd van het gekozen
tijdsvenster, weergegeven:
- voor het 1 ste. tijdsvenster 1 vertikaal streepje,

- voor het 2 de tijdsvenster 2 vertikale streepjes,
- en 3 vertikale streepjes voor het 3 de tijdsvenster.
*Overlappingen van de schakeltijden van de verwarmingsperioden ·of t~jdsvensters zijn niet mogelijk.

!IlI
I
~

Met de linkse toetsen (24) worden de begin -of starttijden van de verwarmingsperiaden of tijdvensters ingesteld.
Met de rechtse toetsen (20) worden de eindtijden van de verwarmingsperioden of tijdsvensters ingesteld.
Druk nadien op de toets Anzeige/Uhr (2) om terug te gaan naar het aktuele uur.

Ingestelde ven-Yarmingsperioden:
Kring Brander (B)

Kring Mengkraan (M)

Venvarmingsperiode Verwarmingsperiode Venvanningsperiode Ven.varmingsperiode VenvarmingsperiodeVerwanningsperiode

I

II

III

I

Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
?D.

II

Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.
Zo.

Deze tabellen geven U de mogelijkheid om uw individuele ingestelde verwarmingsperioden of tijdvensters te noteren.
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III

Fig.2ü.

Fig.21.

Indien er een 2 de of eventueel ook een 3 de verwarmingsperiode of tijdsvenster gewenst wordt voor hetzelfde
verwarmings-circuit. Wat moet U doen?
111

Druk op toets Programm Einstellen (1). De regelaar schakeld;zichzelf om naar programmeerstand.

lIlI

Druk meermaals op de toets Programmzeit (4) totdat het gewenste verwarmingsperiade of tijdsvenster (het 2de oflen
het Jde) op de digitale aflezing tussen de begin -en de eindtijd (2 of 3 vertikale streepjes!) komt te staan.
*Programmeer de begin -en eindtijd van bet gewenste vef\Varmingsperiode of tijdsvenster-(het 2de of/en het 3de) zoals
in voorgaande paragraaf uitgelegd werd.

lllI

Druk nadien op de toets Anzeige/Uhr (2) om terug te gaan naar het

aktuele uur.

.ien het programma van een verwarmingsperiode of tijdsvenster op een andere weekdag gewenst is.
Wat moet U doen?
!lil

Druk op toets Programm EinsteIlen (1). De regelaar schakeld zichzelf om naar programmeerstand.

ili

Druk vervolgens op de toets 1\10... 50 (3) totdat het markeringsdriehoekje boven de aktuele weekdag komt te staan waar
U dezelfde verwanningsperiode wenst te programmeren.

*
lB

Programmeer nu dezelfde begin -en eindtijden zoals beschreven wordt in de voorgaande paragrafen.

Druk nadien op de toets Anzeige/Uhr (2) om terug te gaan naar het
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aktuele uur.

Indien er andere verwarmingsperioden of tijdsvensters geprogramrnerd gewenst te worden.

Wat moet U doen?

I!!II

Druk op toets Programm Einstellen (1). De regelaar schakeld zichzelf om naar programmeerstand.

ll!I

Vervolgens drukt U op de toets Programmwahl (7) totdat het markeringsdIieboekjeonder bet symbool van het gewenste
verwanningscircuit komt te staan waarvoor U· graag een verwanningsperiode wenstte programmeren.
*Programmeer de 'begin -en eindtijden vande'verwarmingsperiodenoftijdsvensters voor dat gewenst verwarmingscircuit
zoals in de voor- gaandeparagraven uitgelegd werd.

lllI

Druk nadien op de toets Anzeige/Uhr (2) om terug te gaan naar bet aktuele uur.
:t:

Opmerking !!

15 minuten na de laatste manipulatie van een toets schakelt de regelaar automatisch naar nonnale digitale werking om.
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In dit programmavoorbeeld ziet U een welbepaalde vem'armingsperiode opgebouwd in de vorm van een diagramma.
In dil diagnunma stellen de horizontale lijnen het tijdsverloop, en de vertika!e l\jnen de schakelfunkties van de regelaar weer.

1,------,
I: ~,lJl. 1"'1
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. 6DO

I2DO

2~ :00

18:00

Fig.23.ProgrammavoorbeeJd kring Brander (B)
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Fig.24.Programmavoorbeeld kring Mengkraan (lYi)
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Fig.25.Programmavoorbeeld sanitair warmwaterproduktie
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Fig.26.Programmavoorbeeld sanitair wannwatercrrculatie
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3.S.Speciale funktie 'P-"rty'(P)

.2. 27 .

lIJ!

Druk op de toets Prograrnmwahl (7) om het verwanningscircuit uit te kiezen waarvoor de 'Party'·funktie (P) gewenst
wordt.

llII

Vervolgens drukt U op de toets (23) P om de speciale funktie 'Party' in te schakelen op het gekozen verwarmingscircuit
voor de volledige dag.

lllII

Drukt men nogmaals op de toets (23) P wordt de 'Party' ·funktie uitgeschakeld.

Van het ogenblik dat de 'Party' ·funktie ingeschakeld wordt in een bepaalde verwarmingsperiode of tijdsvenster, zal de eindtijd
van dat gekozen verwarmingsperiode verplaatst worden naar het begin van het volgend geprogrammeerd tijdsvenster.
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3.6. Speciale funktie 'Verlofdag'(F)

Fig.28.

l!Il

Druk op de toets Programmwahl (7) om het verwanningscircuit uit te kiezen waarvoor de 'Verlof -funktie (F) gewenst
wordt.
Vervolgens drukt U op de toets (22) F om de speciale funktie 'Verlofdag' in te schakelen op het gekozen
verwarmingscircuit voor de volledige dag.

Illl

,i

Drukt men nogmaals op de toets (22) F wordt de 'Verlofdag' -funktie

uitgeschakeld.

- De speciale funktie' Verlofdag' F kan eventueel op voorhand geprogrammeerd worden voor een andere dag in dezelfde week.

Druk op de toets ]lJO... SO (3) totdat het markeringsciriehoekje boven de weekdag komt te staan. waarvoor U de
speciale funktie' Verlofdag' wenst te programmeren.
Vervolgens dmkt U op de tods (22) F* om Je speciale funktie 'Verlofdag' in te schakelen op de gekozen weekdag.

Drukt men nogmaals op de toets (22) F wordt de 'Verlofdag' -funktie uitgeschakeld.
Druk nadien op de toets Anzeige/Uhr (2) om terug te gaan naar het aktuele uur.

*Voor de dag waar U de funktie 'Verlofdag' geprogrammeerd heeft, werkt de regelaar volgens de venvarmingsperiode
het tijdsvenster ingesteld op Zondag.
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6

3.7.Teststand voor instellingen en metingen uit te voeren op de centrale verwarmingsinstallatie.

Fig.29.

I!!I

Van zodra de toets Testbetrieb (21) wordt ingedrukt/chake!,rJ::de regelaar zich om naar teststand.

-Op dat ogenblik zal niet alleen het aktuele uur, maar ook de temperatuur in
op de digitale aflezing.

0

C van de verwarmingsketel weergegeven worden

-Deze teststand blijft ongeveer 15 minuten aktief waarna de regelaar automatisch naar normale werking overschakelC
-Indien deze tijd niet voldoende is drukt

ti,

nadat de regelaar terug is overgeschakeld naar nonnale werking, de toets

Testbetrieb (21) nogmaals in.
fI

Drukt meD nogmaals op de toets Testbetrieb (21) schakeld de regelaar terug over naar normale werking.
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SERVICE
4. Service
4.l.Service ' ..•• 1•• ' , inschakelen

Fig.3ü.
mi

Bij het indrukken van de toets Service (6) schakeIJ;de digitaleafIezing om van uur naar de service instellingen en
aanduidingen
van de regelaar.

-Door nogmaals op de Service toet5-(6) te drukken schakeld men automatisch terug over naar-de normale digitale aflezing van
de
regelaar.
ll!

Met behulp van de toetsen - + (24) kan men alle service funkties en
+ leest men de service funkties OPWAARTS
- leest men de service funkties NlèERWAARTS

- aanduidingen na elkaar aflezen.

Eventuele service instellingen kunnen worden in -of uitgeschakeld worden d.m.V. de toetsen + schakeld een service instelling INIUIT/OPWAARTS
- schakeld een service instelling UIT/IN/NEERWAARTS

+

(20).

Instellingen die door de gebruiker van de regelaar zelf mogen ingesteld of aangepast worden op eender welk tijdstip, om de
centrale veI'\Varmingsinstallatie beter aan zijn eisen en wensen te laten voldoen, zijn gekenmerkt met groene stippen!
-Het is aangeraden van indien er wijzigingen aangebracht werden aan de instellingen l'ooringesteld door uw installateur,
die hij volgens zijn berekeningnen en het centraal verwanningssysté'em bepaald heeft, zorgmldig te noteren en bij de
regelaar bewaren.
-Belangerijk is de bijsluiter van de regelaar 'INFORMATIES'aandachtig te lezen.

OPGELET!
Veranderingen aan dewerkzijdige instellingen van de regelaar mogen uitsluitend door een erkend instalJateuruitgevoerd
worden.
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Fig.32.

- 0 Service

- > Buitentemperatuur

Digitale aflezing: ..... O(C)
- 11 Service - > Vertreb\'atertemperatuur voor kring Brander (B)volgens de ingestelde stookkurve.

Digitale aflezing: ..... o(C)
- 12 Service - > Aktuele vertrekwatertemperatuur van kring Brander (B)
Digitale aflezing: ..... O(C)
- 13 Service - > Nonnale binnentemperatuur 1 voor kring Brander (B) volgens de ingestelde stookltlrve en het aktueel gekozen
programma

Digitale aflezing: ..... O(C)

.4 Service - > Normale binnentemperatuur voor kring Brander (B) volgens de binnenkompensatie op de afstandsbediening
Digitale aflezing: ..... O(C)
- 15 Service -> Momentele binnentemperatuur.l voor kring Brander (B)
Digitale aflezing: ..... o(C)
- 16 Service - > Bedrijfsurenteller van de brander 2
Digitale aflezing: ..... Uren
- 21 Service

->

Vertrek-watertemperatuur voor kring Mengkraan (M)volgens de ingestelde stookl.'11rve.

Digitale aflezing: ..... 0 (C)
1 Alleen »'anneer er een afstancDJedjening niet nJimteFoeler is.
2 D.m v. de 2 toetsen rechts (20) samen in te dnJkken kim men de bedrijfsurenteller mn de brander op nul plaat;en
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·.g.33.

Fig.34.

- 22 Service - > Al:tuele vertrekwatertemperatuur van kring Mengkraan (M)
Digitale aflezing: ..... O(C)
- 23 Service - > Normale binnentemperatuur 1 voor kring Mengkraan {M)volgens de ingestelde stookl.-urve
Digitale aflezing: ..... o(C)
- 24 Service - > Normale binnentemperatuur voor kring Mengkraan (M)volgens de binnenkompensatie
Digitale aflezing: ..... O(C)
. 25 Service - > Momentele binnentemperatuur 1 voor kring Mengkraan (M)
Digitale aflezing: ..... O(C)
31 Service - > Gevraagde sanitaire warmwatertemperatuur ingesteld en volgens het gekozen progr.1J.ïJma op de regelaar
Digitale aflezing: ..... o(C)
- 32 Service - > Momentele sanitaire wannwatertemperatuur
Digitale aflezing: ..... O(C)
- 36 Service

-> BedrijfsurenteUer sanitair warmwaterproduktie 2 (Uren werking brander voor sanitair)
Digitale aflezing: .....Uren

1 AI/een wanneer er een af<tandbediening met mimtevoe/er is.
2 D.m v. de 2 toelsen rechts (20) samen in Ie drukken iGln men de bedriJfwrenfeller ran de brunder op llul plaat<en

30

"';.35.

Fig.36.

- 41 Service .. > Verwarmingssysteem voor kring Brander (B) vastleggen (Radiatoren of vloerverwarming)

Digitale aflezing: Rad/Fb
Fabrieksinstelling:Rad
Instelmogelijkheid:Rad/Fb
Instelling:
- 42 Service - > Binnenkompensatie voor kring Brander (E) 1

Digitale aflezing: EinlAus (InIUit)
Fabrieksinstelling:AUS (UIT)
Instelmogelijkheid:EiniAus (InlUit)
Instelling:
- 43 Service -> Opwanntijdkonstante 3 voor kring Brander (B)

Digitale aflezing: A 0,3... 60/H 0,3 ... 60
Fabrieksinstelling:A 10
Iustelmogelij khei d: 0,3 ... 60
Instelling:

1 Alleen ""mneer er een afstandbediening met mimtemeler is.
3 Bij instelling A = Autnmatische optima/i5atie ran de opwanntijdskonstante mn de regelaar.
Bij instelling EI = Afanueel instellen ran de opwanntijdskonstante wordt aIsl'olgt uitgeroerd:
'" Gebouwen mn lichte konstroctie enlof met goede isolatie -> een klein getal hlS·tellen.
'" Gebouwen ran z""lare konstroctie enlof met slecht isolatie -> een groot getal instellen.
Het kiezen mn de manuele of autnmatische werlcwijze kan op nr. 44
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Senice ingesteld worden.

( ':'ig.37.

Fig.38.

14 Service -> Optimalisatie van de opwanntijdkonstante 3 voor kring Brander (B)
Digitale aflezing: A 0,3 ... 60/H 0,3 ... 60
Fabrieksinstelling:A 10
Instelmogelijkheid:A I H
Instelling:
- 45 Service - > Temperatuursverschil tussen de buitentemperatuur en de binnentemperatuur van de kring Brander (B) 4

Digitale aflezing: 15... 50
Fabrieksinsteiling:30 (K)
Instelmogelijkbeid:15..•50 (K)
Instelling:
- 46 Service - > Schakeldifferentiël van de ketel

Digitale aflezing: 4...20
Fabrieksinstelling:8 (K)
Instelmogelijkbeid:4...20 (K)
Instelling:
- 47 Service - > M.in. begrenzing van de

vertrel~atertemperatuur

Digitale aflezing: 15... 70
Fabrieksinstelling:38 (oC)
Instelmogelijkbeid:15... 70 (oC)
Instelling:

3 Bij insteIIing A = .4ulnmatische optimalisatie mn de opwaITlItijdskonstante mn de regelaar.
B{j insteIIing H = Manueel instellen ran de opwarmtijdskonstante wordt "Isvolgt uitgel'oerd:

* Gebouwen ran lichte kOI1f;/ructie e%~~f met goede isolatie· > een kIein getal instellen.
* Gebouwen ran zwaare kons/ructie en/of met slecht i~olatie -> een groot getal instellen.
Het kiezen ."n de manuele of aulnmatische werkwijze kan op nr. 44 Senice ingesteld worden.
4 Hier wordt het tempemtnursvcrschil tussen de min. buitentempemtnur en de bfnnentemper.ltuur, volgens de "arm/el'erfies·
berekening, ingegeven.
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Fig.4ü.

'.39.

- 48 Service - > Max.. begrenzing van de vertre1.-watertemperatuur

Digitale aflezing: 50•.. 95
Fabrieksinstelling:75 (oC)
Instelmogelijkheid:50... 95 (oC)
Instelling:
- 51 Service -> Verwanningssysteem

VOor

kring.Mengkraan (M) vastleggen (Radiatoren of vloerverwarming)

Digitale aflezing: Rad/Fb
Fabrieksinstelling:Rad
Instelmogelijkheid:Rad/Fb
Instelling:
. 52 Service - > Binnenkompensatie 1 voor kring Mengkraan (M)
Digitale aflezing: EinlAus (InlUit)
Fabrieksinstelling:AUS (UIT)
In,telmogelijkheid:EiniAus (InIUit)
Instelling:

1 .4Jleen wanneer er een afsmndbediening met ruÏmtevoeler is.
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Fig.41.

Fig.42.

- 53 Service - > Opwanntijdkonstante 3 voor kring Mengkraan (M)
Digitale aflezing: A 0,3 •.. 60/H 0,3 ...60
Fabrieksinstelling:A 10
Instelmogelijkheid:0,3... 60
Instelling:
- 54 Service - > Optimalisatie van de opwanntijdkonstante 3 voor kring Mengkraan (M)
Digitale aflezing: A 0,3... 60/H 0,3...60
Fabrieksinstelling:A 10
Instelmogelijkheid:A I H
Instelling:
- 55 Service ->Temperatuursverschil tussen de buitentemperatuur ende binnentemperatuur van de kring Mengkraan (M) 4
Digitale aflezing: 15...50
Fabrieksinstelling:30 (K)
Instelmogelijkheid:15...50 (K)
Instelling:
(

. 56 Service - > Proportioneel bereik ti van de kring Mengkraan (M)
Digitale aflezing: 4...20
Fabrieksinstelling:12 (K)
Instelmogelijkheid:4...20 (K)
Instelling:
3 Bij instelüng A = Auwmafische optimalisatie van de opwamJfijdskonsrrmte ran de regela,1r.
Bij instelüng 1I = lIfa.nueel instellen van de opwamJfijdskonstante wordt alsvolgt uitgeroerd:
* Gehouwen mn lichte konstmctie enlof met goede isolatie -> een klein getal instellen.
* Gehouwen mn zwa,1re konstructie enlof met slecht isolatie -> een groot get;11 instellen.
lIet kiezen van de manuele of auwmafische wedo.1<1ize kan op nr. 44 Senice ingesteld worden.
4 Hier wordt het temperatuursverschil tussen de min. buitentemperatuur en de büwentemperatuur, volgens de W<lJ"1I1ÎEverliesberekening, ingegeven.

6 Hier kalI lll!3n de regeJ&1rakteri<;tiek J'811 de regelaar ill':;teflen voor de verhouding tussen de IIlOtor ran de nJengkraan en
de centrale venHumirlfIsülStallatie. De fabrieksinstel/ing is 12 K, d
indien er een verschil is mn 12 K tussen de normale
-en n>:Jmentele vertrekwaterlemperaáJur mI de mengkraan zich 100 % sluiten of openen. Bij een verschil van maar 6 K b,iJ
zal de mengkraan maar 50 % gestuurd worden naar de stand 'OPEN' of 'GESWTEN'.(ElN/AUSJ Bij snel reagerende
centrale venmnningsinstallaties, respectief"e!ijk een traag lopende mengmowr steld men een klein getal in. TeIWijl bij
/ang"mam reagerende centraleveffillrmingsin';tallaties, respectievelijk een snellopende mengmotorsteld men een groter getal
in.

,,,z;
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Fig.43.

Fig.44.

- 61 Service - > Opwarmtijd van de sanitaire wannwaterboiler 7

Digitale aflezing: 0.. .45
Fabrieksin'itelling:30 (min.)
InstelmogeIijkheid:0•.•45 (min.)
Instelling:
- 62 Service - > Nadraaitijd van de sanitaire ladepomp 8

Digitale aflezing: 0... 7
Fabrieksinstelling:3 (min.)
InstelmogeIijkheid:0... 7 (min.)
Instelling:
- 63 Service - > ThelTIüsche dtsinfectie van de sanitaire warmwaterboiler 9

Digitale aflezing: EinlAus (InlUit)
Fabrieksinstelling:AUS (UIT)
Instelmogelijkheid:EiniAus (InlUit)
Instelling:
:4 Service - > De dag wanneer de thennische desinfectie van de sanitaire warmwaterboiler 9 moet plaats vinden

Digitale aflezing:
Fabrieksinstelling:MI
Instelmogelijkheid:MO... SO (Ma... Zo)
Instelling:
7 volgens de groote en het opsranningsvenl11Jgen Fan zowel de boiler als de ketel zijn er onderlinge 0pH-unning)tijden. In
normale omstandigheden zal '5 morgens de langste opwamliijd ran de boiler zijn, ."mits '5 nachts alfes uitgeschakeld
wordt
8 Voor een grotere ené.'rgiebesparing en fJescheI1nÎng mn de ketel flJflg de nadraaitijd roor de sanifEire Iadeponlp voldoende

hoog ingesteld worden.
9 De 'Thenllische desinfectie' Fan de sanitaire 'Ilvamnraterboiler kan ingeschakeld worden Hu/weer Illen nlet lage

warmwatertemperaturen gaat werken om e.rntuele bacteriologische nJicro!Jen (=legionelfen) te doden. Bij de2e thermische
desinfectie wordt de sanitaire wamrwaterboiler opgey,amrt lot een temperatuur 'lIn 70 0 C gedurende 90 ninuten. De dag
en in welke ,,,rwanningsperiode of fiJds''ellSter de themlische desinfectie 'lIn de ""nitaire boiler moet plaasts .inden kan
zelf gekozen Hvrden..
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;,45.

Fig46.

- 65 Service - > In welke verwanningsperiode of tijdsvenster de thennische desinfectie moet plaats vinden 9
Digitale aflezing: I, IT, m
Fabrieksinstelling:I
Instelmogelijkheid:I, IT, III
Instelling:
- 71 Service - > Vorstbeveiliging 10
Digitale aflezing: 0...14
Fabrieksinstelling:O
Instelmogelijkheid:0...14 (uren)
Instelling:

lil

Door op de Service toets (6) te drukken schakeld men automatisch terug over naar de normale digitale aflezing van de
regelaar.

De enkele Service nutr.u.'Tlers die niet \-',lerden getoond en uitgelegd dienen voor f<>.brickskontro1cn die voor de gebru.iker van
geen enkel belang zijn.

9 De '111ennische desinfectie' ran de sanitaire H'8.nl1'H-aferlxJiler kan ingeschakeld "H'orden 'tY;lnneer nlen I1Jet lage
wannwatertelnpenJturen g;wt werken om eventuele bacteliologische microben (= legionellen) te doden. B{; deze thennische
desinfectie wordt de sanilEire Hamlwaterboiler opgewamrt tot een temperatuur HW 70 0 C gedurende 90 minuten. De dag

en in welke Yerwarming<periode of tijdsven<ter de thenlJische desinfectie ",n de s.mifEjre boiler moet plaats ,inden kan zelf
gekozen lYOrden.
10 0111 een el'entlJele werldng mn de pOIIJpen in de centrale rerwanuÎngsinstal/atie tijdens de nacht te staken werd er in de
regelaJll' een tijdsbegrenzer ingebouwd die de pompen tot max. 14 uren uit bedrijf kan stellen. De FOrstheveifjging zal wel
de ketel en de pompen in werking stellen "'11 zodra de huitentempenJtuur onder de + Joe dEalt
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lli.IKOMENDE INFORMATIES
5.Bijkomende informaties
5.1. Verwarmen
De regelingsset VRC-set MBW is geschikt voor het sturen van 2 centrale verwarmingskringen. Dit kan eventueel 1 centrale
verwarmingsinstallatie zijn bestaande uit: een kring vloerverwarming en een kring radîatoren!konvekioren in dezelfde of aparte
lokalen of eventueel een kring Noord en een kring Zuid in de woning. D.W.Z. dat de regelaar over 2 onafbangkelijke
stuuringsuitgangen beschikt.
Meestal wordt de Noordelijke of centrale verwarmingskring uitgerust met radiatorenJkonvektoren bestuurd door de Brander
kring (B), omdat deze nOI1llllal met hogere vertrek..~atertemperaturenwerkt als kring Zuid vloerverwarming.
Tef'W'ijl de Zuiderlijke of centrale verwanningskring uitgerust met vloervenvarming bestuurd wordt door een mengkraan kring
(M).

D moet er wel voor opletten dat de kring Brander (B) wel degelijk met de hoogste vertrekwatertemperaturen t.O.V. de kring
Mengkraan (M) werkt.

(

'U.l.Vorstbeveiliging
De vorstheveiliging is aktief ingeschakeld op de werlingswijzen E of 0. De pompen worden uit bedrijf gesteld door de
-"clshegrenzer (zie Service 71 blz.36) op het einde van de verwarmingsperiode of tijdsvenster.
lathangkelijk in welke verwarmingsperiode of tijdsvenster op nachtverlaging gewerkt wordt, zal de regelaar de
vorstheveiliging in werking stellen van het ogenhlik dat de buitentemperatuur onder de + 3 0 C daalt.
Na werking krijgen we het volgende verloop van de vef'\Varmingskringen:
Indien beide kringen (B en M) in nachtverlaging staan 0, zullen de circulatiepompen in hedrijf gesteld worden van zodra de
tijdsbegrenzer ingesteld op Service nr. 71 afloopt.
Indien de kring Mengkraau (M) voort werkt volgens de ingestelde verwarmingsperiode terwijl de kring Brander (B) in
nachtverlaging staat, zal de pomp in de kring B nadat de tijdshegrenzer afgelopen is periodiek werken. (5 min. in werking 15 minuten uit werking)
Van. zodra in een van beide verwanningskringen de momentele.vertrel.'Watertemperatuur. gedurende 15 minuten onder de
normale vertrekwatertemperatuur blijft, schakelt de vorstbeveiliging dat centrale circuit om naarnachtv,erIaging.

5.1.2. Afstandsbediening
Om de belangerijkste funkties van uw regeling in de woonkamer eenvoudig te kunnen bedienen is een afstandsbediening

onontbeerlijk. Aan de regelaar kunnen 2 aparte afstandsbedieningen aangesloten worden, 1 voor kring Brander (B) en 1 voor
kring Mengkraan CM). De afstandsbedieningen ztjn uitgerust met binnenvoelers.

.l.3.Be5<'herming tegen het blokkeren van de pompen
De bescherming tegen het blokk:eren \vordt aktief van het ogenblik dat de pompen gedurende meer dan 24 uur niet meer
hebben gewerkt. Als gevolg worden de pompen elke dag omstreeks 10 uur gedurende 10 sekonden in werking gesteld tegen
het hlokkeren.
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S.2.Sanitair warmwaterproduktie
De regelingsset VRC -set MBW is uitgerust met een voorrangsschakeling voor het sturen van een indirekt gestookte

wannwaterboiler.
Op de regelaar zijn de warmwatertemperaturen en de opwarmingsperioden voor de boiler instelbaar. Het opwannen van de
sanitaire wannwateFboiler kan verdeeld wordenover30pwarmingsperiode:o. (tijdsvensters I, II; IIIJdie VOOr elke weedag
apart geprogrammerd kunnen worden.
De sanitaire warmwaterproduktie krijgt, afhangkelijk van de werkingswijze ingesteld op de regelaar, voorrang op de centrale
verwarming. Zodanig dat uw sanitair warmwater altijd op temperatuur staat volgens uw eigen wer&,"'U en behoeften.

Indien uw sanitaire installatie uitgerust is met een wannwater-circuLatiepomp kan deze eventueel ook geprogrammeerd en

gestuurd worden door de regelaar in verschillende tijdsvensters (I, II en m).
De regelingsset VRC-set MBW biedt U de mogelijk om de sanitaire warmwaterboiler thermisch te desinfecteren tegen
bacteriologische microben. Uw installateur kan deze thermische desinfectiebeveiliging op de regelaar inschakelen. (zie Service

(

instellingen) Het tijdsstip, de dag en tijdens welke verwarmingsperiode. wanneer deze thermische desinfectie van de sanitaire
boiler moet in werking treden is volledig te programmeren. Vergeet niet dat op dat ogenblik de warmwaterboiler gedurende
90 minuten op 70 0 C verwarmt wordt. Zelf indien een lagere warmwatertemperatullr gevraagt en ingesteld wordt. Let dus
op om niet verbrandt te worden !!

5 3.Stroomonderbreking
Bij eventueel een stroomonderbreking of defect van de hoofdzekeringen werkt de regeling VRC -set MBW nog gedurende 40
uren. Dank zij een ingebouwde reservebatterij. Na een stroomonderbreking hoeft U alleen het uur en de aktuele weekdag te
programmeren. Alle andere instellingen of ingevoerde verwanningsperioden blijven in het geheugen, die na een
stroomonderbreking normaal verder werken.
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Bedieningsoverzicht
1
2
3
4

Toets om het Iste. 2de of 3de verwanningsperiode of tijdsvenster

j

Digitaal scherm voor de weergave van: het uur, de aktuele weekdag,

6

Toets voor SeIVice instellingen (Uitsluitend voor de installateur)

9
10
11

12
13

14
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24
25
26

Toets om naar programmeerstand over te schakelen
Toets om telkens terug te keren naar de normale digitale aflezing
van het uur en de weekdag. Instellen van het uur.
Toets om, voor zowel de weekdag- als voor tijdens het programmeren
de weekdag, in te stellen.

in te stellen.
welke verwarmingsperiode, enz...

Toets voor het kiezen van het verwanningscircuit voor programmatie.
Toets voor het basisprogramma te aktiveren.
Temperatuurkiezer voor het sanitair wannwater.

Keuzeschakelaar voor de verschillende sanitair werkingsmogelijkheden.
Keuzeschakelaar voor de verschillende werkingsmogelijkheden in kring Brander (B).
Keuzeschakelaar voor de verschillende werkingsmogelijkheden in kring Mengkraan (M).
Potentiometer vOor de instelling van de dagtemperaruur kring M.
Potentiometer voor de instelling van de nachttemperatuur kring M.
Keuzeschakelaar voor de instelling van de stookkurve kring M.

Opbergplaats voor de Gebruiksaanwijzing.
Keuzeschakelaar voor de instelling van de stookkurve kring B.
Potentiometer voor de instelling van de nachttemperatuur kring B.
Potentiometer voor de instelling van de dagtemperatuur kring B.
Rechtse insteltoetsen.
Toets teststand van de regelaar.
Toets speciale funktie 'Verlofdag'_
Toets speciale funktie' Party'.
Linkse insteltoel,en.
Reserve zekering.

Gebruiksaanwijzing.
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