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1 Inleiding

1.1 Functie van de handleiding
Deze handleiding verstrekt informatie over de verwarmingsregelaar SystaCom-
fort II met bedieningspaneel S-Touch. Hierin vindt u o.a. informatie over:

• Veiligheid

• Werking

• Bediening

• Bediening

• Onderhoud

1.2 Doelgroep van de handleiding
Deze handleiding is bedoeld voor de gebruiker van de installatie.

1.3 Geldigheid van de handleiding
Deze handleiding is geldig voor de verwarmingsregelaar SystaComfort II vanaf
hardwareversie 2.0 en softwareversie 2.02 met bedieningspaneel S-Touch van ok-
tober 2016.

1.4 Bijbehorende documenten

Voor de eigenaar

• Bedieningshandleiding verwarmingsregelaar SystaComfort II met bedienings-
paneel S-Touch

• Optioneel: Bedieningshandleiding van de desbetreffende uitbreiding, bijv. uit-
breiding SystaComfort SI/KAS, uitbreiding SystaComfort Heat

Voor de gespecialiseerde installateur

• Installatie- en inbedrijfstellingshandleiding voor verwarmingsregelaar Systa-
Comfort II met bedieningspaneel S-Touch

• Optioneel: Installatie- en inbedrijfstellingshandleiding van de desbetreffende
uitbreiding, bijv. uitbreiding SystaComfort SI/KAS, uitbreiding SystaComfort
Heat

• Tekeningen hydraulische en elektrische aansluitingen verwarmingsregelaar
SystaComfort II

1.5 Bewaren van de documenten
De eigenaar moet de documentatie zodanig opbergen dat ze ten allen tijde be-
schikbaar is.
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2 Pictogrammen en presentatieregels

2.1 Toegepaste pictogrammen
De volgende symbolen worden in de voorliggende handleiding gebruikt:

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken

GEVAAR

Waarschuwingsaanwijzing die wijst op het gevarenniveau

2.2 Presentatieregels
In deze handleiding worden de volgende de volgende hulpmiddelen gebruikt:

Formaat Beschrijving

Tekst Productnamen en productbenamingen
Bijvoorbeeld: SystaComfort

Kruisverwijzingen naar andere documenten
Bijvoorbeeld: Informatie over onderhoud vindt u in de handleiding Onderhoud en storingen verhelpen.

Tekst Menupunt
Bijvoorbeeld: Meetwaarden opvragen

Selectie en instellingen
Bijvoorbeeld: Selecteer de automatische bedrijfsmodus

Tekst > Tekst Menupad. De volgorde van de menu's wordt weergegeven door het teken ">".
Bijvoorbeeld: Meetwaarden opvragen > Opslagtemperatuur

"Tekst" Bewoording en visuele taal
Bijvoorbeeld: Plaats de stop in de "Aansluiting pelletbrander".

[32] Verwijzing naar paginanummers
Bijvoorbeeld: Voor meer informatie zie hoofdstuk "Voorschriften [12]".

Aanwijzing bestaande uit één hande-
ling

Aanwijzingen die uitsluitend uit één handeling bestaan of waarbij geen tijdsgebon-
den volgorde van verschillende handelingen moeten worden uitgevoerd.

► Handelingsstap

Aanwijzing bestaande uit meerdere
handelingen

Aanwijzingen die uit meerdere handelingen bestaan waarbij een tijdsgebonden
volgorde van verschillende handelingen belangrijk is.

1. Eerste handelingsstap

Tussenresultaat

2. Tweede handelingsstap

→ Einderesultaat
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3 Voor uw veiligheid

3.1 Gevaren en veiligheidsmaatregelen
De installatie, inbedrijfstelling en werkzaamheden aan het apparaat mogen uitslui-
tend door gespecialiseerde installateurs worden uitgevoerd.

Elektrische schokken Elektrische aansluitingen staan onder spanning. Ze kunnen elektrische schokken
veroorzaken.

► Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door gespeci-
aliseerde installateurs worden uitgevoerd.

► Vergewis u ervan dat stroomgeleidende delen niet nat kunnen worden.

► Volg de geldende voorschriften.

Verbrandingsgevaar aan afnamepunt Het water aan het afnamepunt kan zeer heet worden en brandwonden veroorza-
ken.

► Ga voorzichtig te werk met heet water bij het warmwaterafnamepunt.

► Bescherm kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens.

Omgeving Te lage of te hoge temperaturen en een te hoge luchtvochtigheid kunnen het ap-
paraat beschadigen.

► Bescherm het apparaat tegen vloeistoffen en permanente blootstelling aan
een hoge luchtvochtigheidsgraad.

► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur continu tussen 5 en 50 °C ligt.

3.2 Waarschuwingen
De waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding worden gemarkeerd met pic-
togrammen en signaalwoorden. Het pictogram en het signaalwoord verwijzen
naar het gevarenniveau.

Opbouw van waarschuwingen

De waarschuwingen die voor elke handeling staan, worden als volgt weergege-
ven:

GEVAAR

Type en bron van het gevaar

Uitleg over het type en bron van het gevaar

► Maatregelen om het gevaar te voorkomen

Betekenis van signaalwoorden

GEVAAR Rechtstreeks levensgevaar of gevaar voor zwaar letsel wan-
neer dit gevaar niet wordt vermeden.

WAARSCHU-
WING

Mogelijk gevaar voor zwaar letsel wanneer dit gevaar niet
wordt vermeden.

LET OP Gevaar voor licht letsel wanneer dit gevaar niet wordt verme-
den.

AANWIJZING Materiële schade wanneer dit gevaar niet wordt vermeden.

3.3 Conformiteit
Hiermee verklaren wij als fabrikant dat dit product aan de volgende EG-richtlijnen
voldoen:

• 2014/35/EG Laagspanningsrichtlijn

• 2014/30/EG Elektromagnetische compatibiliteit
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3.4 plichten van de gebruiker
Volg onderstaande aanwijzingen om een storingsvrije werking van het apparaat te
garanderen:

1. Doe voor montage, inbedrijfstelling en onderhoud van het apparaat een be-
roep op een gespecialiseerde installateur.

2. Laat de gespecialiseerde installateur u informeren over uw installatie.

3. Voer de vereiste controles en onderhoudswerkzaamheden uit.

4. Laat beschadigingen aan het apparaat onmiddellijk verhelpen door een gespe-
cialiseerde installateur.

5. Voer alleen de werkzaamheden uit die in de voor u bestemde handeling wor-
den beschreven.

6. Bewaar de handleidingen in de buurt van het apparaat.
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4 Productbeschrijving

4.1 Gebruik

4.1.1 Eigenlijk gebruik

Het apparaat is gebouwd en gekeurd volgens de laatste stand van de techniek en
volgens erkende veiligheidstechnische regels. Gebruik het apparaat uitsluitend
voor het bedoeld gebruik om uw veiligheid en die van derden niet in gevaar te
brengen en beschadiging van apparaat en eigendommen te voorkomen.

De verwarmingsregelaar SystaComfort II is uitsluitend bedoeld voor de regeling
van verwarmingsinstallaties met de volgende verwarmingsketels:

• gascondensatieketel Calenta, CaloraTower Gas of Quinta Pro

• gascondensatieketel Quinta (als uitbreiding)

• Paradigma compacte verwarmingscentrale ENERGY VARIO

• Paradigma pelletketel Pelletti III, Pelletti Touch of PELEO OPTIMA

• eenfasige olie- of gasketel

De verwarmingsketel SystaComfort II kan alleen of in combinatie met de volgende
regelaars worden gebruikt:

• Paradigma zonneregelaar SystaSolar Aqua II

• Paradigma SWW-regelaar SystaExpresso II

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door:

• Personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens

• Personen met onvoldoende ervaring of kennis

• Kinderen onder de 16 jaar

Deze personen moet onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid of vooraf worden uitgelegd hoe het apparaat moet worden
gebruikt.

Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen dat ze niet met het
apparaat spelen.

Elk ander dan het voorgeschreven bedoeld gebruik is niet toegestaan. De fabrikant
is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. Bij wijzigingen van het pro-
duct, ook in het kader van montage en installatie, vervalt elke garantieaanspraak.

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat moeten de aanwijzingen in alle bijbeho-
rende documenten worden opgevolgd. Bij onbedoeld gebruik is de fabrikant niet
verantwoordelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

4.1.2 Oneigenlijk gebruik

Voor schade als gevolg van onbedoeld gebruik zijn fabrikant en leverancier niet
verantwoordelijk.
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4.2 Apparatenoverzicht

So 3. Mai 2015            12:45

Innen

Außen                       23,6 °C

21,4 °C

Heizkreis EG

Messwerte

Einstellungen

Anlagendaten

Kontrolle

Heizkreis OG

Messwerte

Einstellungen

Anlagendaten

Kontrolle

1 2 3

45

Apparatenoverzicht verwarmingsregelaar SystaComfort II

1 Hoofdbedieningspaneel S-Touch
1)

4 Verwarmingsregelaar SystaCom-
fort II 1)

2 Afzonderlijk bedieningspaneel S-
Touch verwarmingscircuit 1 (opti-
oneel)

5 Uitbreiding SystaComfort (optio-
neel)

3 Afzonderlijk bedieningspaneel S-
Touch verwarmingscircuit 2 (opti-
oneel)

1) Al voorgemonteerd in de compacte verwarmingscentrale ENERGY VARIO

4.3 Functiebeschrijving
De verwarmingsregelaar SystaComfort II regelt 1 of 2 gemengde verwarmingscir-
cuits naargelang de buitentemperatuur of kamertemperatuur.

Drinkwaterverwarming Bovendien regelt de regelaar de verwarming van drinkwater door de verwarmings-
ketel.

Bij verwarmingsinstallaties met combibuffers of voorraadvaten van Paradigma re-
gelt de verwarmingsregelaar de gelaagde lading van de boiler.

SWW-regelaar Op de verwarmingsregelaar kan de SWW-regelaar SystaExpresso II worden aange-
sloten. In dat geval zullen de regelaars waarden en informatie uitwisselen. U kunt
de complete installatie eenvoudig op een bedieningspaneel bedienen.

Besturing van de verwarmingsketel De verwarmingsregelaar schakelt de verwarmingsketel naar behoefte uit en aan.

In gascondensatieketels van Paradigma past de regelaar het ketelvermogen con-
stant aan de actuele warmtebehoefte aan. Hierdoor wordt frequent in- en uitscha-
kelen van de verwarmingsketel vermeden.
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Zonneregelaar De zonneregelaar SystaSolar Aqua II kan op de verwarmingsregelaar worden aan-
gesloten. In dat geval zullen de regelaars waarden en informatie uitwisselen en
heeft u via het bedieningspaneel ook toegang tot de besturing van de zonne-in-
stallatie.

4.3.1 Bedieningspaneel

Zo 3. Mai 2015            12:45

binnen

buiten                        23,6 °C

21,4 °C

Overzicht bedieningspaneel

Op het bedieningspaneel S-Touch kunt u de waarden van de verwarmingsinstalla-
tie aflezen en alle gewenste instellingen uitvoeren.

Overige bedieningspanelen U kunt maximaal 2 aanvullende bedieningspanelen in de woonkamer monteren.

Geïntegreerd bedieningspaneel Bij de compacte verwarmingscentrale ENERGY VARIO is het bedieningspaneel al
geïnstalleerd.

4.3.2 Uitbreidingen

De verwarmingsregelaar SystaComfort II kan optioneel met de volgende functies
worden uitgebreid:

• Besturing van een circulatiepomp voor de warmwatercirculatie

• Regeling van een ketelcascade of een tweefasige ketel

• Regeling van een gelaagde boiler

• Besturing van pelletkachel Pira Vivo of een pelletkachel van Wodtke

• Besturing van een open haard of een stukhoutketel.

• Regeling van een derde verwarmingscircuit

• Regeling van een zwembadverwarmingscircuit

De uitbreidingen vereisen aanvullende componenten, zoals temperatuursensoren,
interfaces en uitbreidingsprintplaten.

4.3.3 Webportaal SystaWeb

Het webportaal SystaWeb is een betaalde onlineservice. Wanneer u de verwar-
mingsregelaar via een DSL-router met het internet verbindt, heeft u via SystaWeb
toegang tot de verwarmingsregelaar. SystaWeb heeft de volgende functies:

• Opvragen van actuele parameters

• Wijziging van parameters

• Gegevensregistratie en grafische weergave

• Meldingen via e-mail (gratis), per fax of sms (betaald)

De informatie over het webportaal SystaWeb krijgt u van uw installateur.
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5 Overzicht bedienings- en schermelementen

5.1 Regelaar bedienen
U bedient de regelaar door met uw vinger op het display te tikken (touchscreen).

5.2 Overzicht bedieningspaneel
Het display van het bedieningspaneel is een touchscreen.

Het display is in 3 verschillende delen opgedeeld:

Verwarmingscircuit EG

Meetwaarde

Instellingen

Systeemgegevens

Controle

1

2

3

Overzicht bedieningselementen

1 Statusbalk met menutitel, Home-
toets en statusweergave

3 Werkbalk met navigatietoetsen
voor en toetsen om instellingen
en waarden te wijzigen

2 Menu- en weergavescherm

5.3 Symbolen, toetsen en navigatie

Pictogrammenoverzicht

Verwarmingscircuit Verwarmingsketel

Warmwater Zwembad

Solar Aanvullende ketel (pelletkachel
of stukhoutketel)

Boiler Inactieve symbolen (de com-
ponent is geen onderdeel van
uw verwarmingsinstallatie)

Systeem

Sneltoetsen en hoofdmenu

Terug naar pictogrammen-
overzicht

Schoorsteenvegerfunctie acti-
veren
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Hoofdmenu selecteren Bedrijfsstatus

• Groen: regelbedrijfsmo-
dus

• Rood: storing

Waarde/invoer wissen Omhoog bladeren in een se-
lectielijst

Submenu selecteren Omlaag bladeren in een selec-
tielijst

Uit het submenu terug naar
vorig menu

Waarde verhogen 
Aanwijzing: houdt u het picto-
gram ingedrukt, dan zullen de
waarden sneller oplopen.

Waarde/selectie wijzigen 
Aanwijzing: Instelbare waar-
den worden in het rood weer-
gegeven

Waarde verlagen

Aanwijzing: houdt u het picto-
gram ingedrukt, dan zullen de
waarden sneller aflopen.

Gewijzigde waarde/instelling
bevestigen

Naar rechts bladeren in een
menu

Proces annuleren Naar links bladeren in een me-
nu

5.4 Display

5.4.1 Standaardscherm en pictogrammenoverzicht

Standaardscherm en stand-by

Zo 3. Mai 2015            12:45

binnen

buiten                        23,6 °C

21,4 °C

Wanneer u het bedieningspaneel niet gebruikt, verschijnt het standaardscherm op
het display. U kunt verschillende standaardschermen en achtergrondskleuren se-
lecteren.

Wanneer u meer dan 15 minuten geen invoer opgeeft, verschijnt het standaard-
scherm op het display van het bedieningspaneel.

5 minuten later wordt de achtergrondverlichting gedimd of uitgeschakeld om
energie te besparen.

Een storing wordt bovenaan het display weergegeven, zie hoofdstuk "Weergave
bij een storing [17]".

Pictogrammenoverzicht

ketel Zwembad

Verwarm
circ.

Solar

Systeem

Warm-
water

Boiler

Bijk. ketel

Via het pictogrammenoverzicht heeft u toegang tot de verschillende hoofdmenu's.
Wanneer uw verwarmingsinstallatie niet over bepaalde installatiecomponenten be-
schikt, worden desbetreffende pictogrammen uitgegrijsd.

5.4.2 Sneltoetsen

Via de sneltoetsen krijgt u direct toegang tot de belangrijkste functies en instellin-
gen.
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Sneltoets verwarmingscircuit

Verwarmingscircuit EG

Huidig ruimtetemp. 20,3ºC

Kamertemp. setpunt 20,5ºC

Bedrijfsmodus

Verw.tijdprogr. 1

- +

Verwarmingscircuit EG

Verw.tijdprogr. 1

Verw.tijdprogr. 2

Verw.tijdprogr. 3

Vakantie

De sneltoets Verwarmingscircuit is in twee schermen opgedeeld. Met de toet-
sen  en  kunt u tussen de schermen navigeren.

Met de sneltoets Verwarmingscircuit kunt u de actuele kamertemperatuur en
de gewenste kamertemperatuur aflezen. Daarnaast kunt u de gewenste kamer-
temperatuur en bedrijfsmodus instellen. U heeft direct toegang tot het vakantie-
programma en de 3 verwarmingsprogramma's.

Sneltoets warmwater

Warm water     

Warm water - huidig 47,3ºC

Warm water - setpunt    55,0ºC

Nu verwarmen

Warm 
water

Circu-
latie          

Met de sneltoets Warmwater kunt u de actuele warmwatertemperatuur en de
gewenste warmwatertemperatuur aflezen. Wanneer er op een bepaald moment
geen warm water beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat u een warmwatertijdpro-
gramma heeft ingesteld, kunt u met de toets Nu opwarmen onmiddellijk de
drinkwaterverwarming starten. Daarnaast heeft u directe toegang tot het warm-
watertijdprogramma en het circulatietijdprogramma (optioneel, bij geïnstalleerde
circulatiepomp).

Sneltoets solar

Solar

Collector         106,8ºC

max. 108,2ºC

Vandaag 0 kWh

totaal 99999 kWh

Met de sneltoets Solar kunt u de actuele en maximale collectortemperatuur afle-
zen. Daarnaast heeft u toegang tot het huidige zonne-energierendement en het
totaalrendement. Door op Collector (collectortemperatuur) en zonne-energieren-
dement Vandaag te drukken worden de waarden in een grafiek weergegeven.
Het zonne-energierendement kan als dag-, maand- en jaarwaarde worden weer-
gegeven.

Sneltoets boiler

Boiler

57,2ºC

43,6ºC

Met de sneltoets Boiler kunt u de actuele temperaturen van de boiler aflezen.

Sneltoets ketel

ketel

24,0°C

23,7°C

Status        

Uit    

2,3 bar

Met de sneltoets Ketel kunt u de huidige vertrek- en retourtemperatuur aflezen.
Bovendien kunt u zien of de verwarmingsketel op dat moment wordt gebruikt.
Met  kunt u de schoorsteenvegerfunctie activeren.

Bij de verwarmingsketels Calenta  en Quinta Pro wordt de huidige druk van de in-
stallatie weergegeven. De huidige druk wordt gemeten door de verwarmingsketel.

Met  geraakt u in het desbetreffende hoofdmenu.
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5.4.3 Hoofdmenu

Naargelang het pictogram dat u in het pictogrammenoverzicht heeft ingedrukt,
verschijnen de desbetreffende invoeren in het hoofdmenu.

U kunt de volgende submenu's kiezen:

• Meetwaarden - toont de gemeten temperaturen en andere gemeten waar-
den.

• Solaropbrengst - toont de dagelijkse zonneopbrengst en de totale op-
brengst.

• Warmtehoeveelheden - toont de warmtehoeveelheden voor de drinkwa-
terverwarming en de circulatie van de afgelopen 2 weken en de totale warm-
tehoeveelheden.

• Teller - toont de looptijd van de ketel en het aantal inschakelingen van de ke-
tel.

• Instellingen - gebruikersspecifieke instellingen instellen.

• Systeemgegevens - installatiespecifieke instellingen instellen. Deze instel-
ling wordt door de installateur uitgevoerd.

• Controle - storingen en meldingen opvragen, regelaarstatus opvragen etc.
Deze handelingen worden door de installateur op het hoofdbedieningspaneel
uitgevoerd.

5.4.4 Weergave bij een storing

Een storing wordt bovenaan het display als volgt weergegeven:

Zo 3. mei 2015            12:45

binnen

buiten                       23,6 °C

21,4 °C

Storing sensor 11
• In het standaardscherm en in het pictogrammenoverzicht wordt de storings-

melding in de eerste regel weergegeven

Verwarmingscircuit EG

Meetwaarde

Instellingen

Systeemgegevens

Controle

• In alle andere schermen wisselt het pictogram van de bedrijfsstatus in de sta-
tusbalk van groen naar rood

Wanneer u op de storingsmelding of op het pictogram van de bedrijfsstatus drukt,
springt het scherm direct naar het menu Storingen. Hier wordt de beschrijving
van de storingscode weergegeven. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Sto-
ringen [42]".

5.5 Aanwijzingen over de menustructuur
De volledige menustructuur vindt u in het hoofdstuk "Menustructuur en stan-
daardwaarden [46]".
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6 Werking en instellingen

6.1 Aanwijzingen over de menustructuur
De volledige menustructuur vindt u in het hoofdstuk "Menustructuur en stan-
daardwaarden [46]".

6.2 Stroomuitval
Bij een stroomuitval worden alle instellingen behouden.

6.2.1 Stroomuitval bij bevriezingsgevaar

Handel als volgt om het solar pompstation bij stroomuitval te beschermen tegen
vorst:

► Als er gevaar op vorst bestaat: Open het zoneventiel van het solar pompstati-
on manueel, zie Gebruiksaanwijzing solar pompstation STAqua II

► Als er geen gevaar op vorst is: U moet geen bijzondere maatregelen nemen.

6.3 Temperaturen opvragen
U kunt de temperatuur van aangesloten termperatuursensoren opvragen. Daar-
naast kunt u ook de ingestelde insteltemperaturen opvragen.

Aanwijzing Wordt in plaats van de meetwaarde "---" op het display weergegeven, dan is de
temperatuursensor niet aangesloten of defect.

6.3.1 Verwarmingscircuit

Menupad Verw.circuit > Hoofdmenu > Meetwaarde

Meetwaarden De volgende waarden worden weergegeven:

Buitentemperatuur TA Buitentemperatuur

Gemeten aan temperatuursensor TA aan de bui-
tenmuur van het gebouw

Kamertemperatuur Kamertemperatuur

Gemeten aan de geïntegreerde temperatuursensor
van het bedieningspaneel

Setpunt ruimtetempera-
tuur

Gewenste kamertemperatuur

Vertrektemperatuur
kring TV

Temperatuur van het verwarmingswater in de
voorloopleiding (buisleiding die naar de radiatoren
of vloerverwarming loopt)

Gemeten aan de temperatuursensor TV in het
voorloopverwarmingscircuit

Setpunt vertrektempe-
ratuur

Gewenste voorlooptemperatuur van het verwar-
mingscircuit

Retourtemperatuur
kring TR

Temperatuur van het verwarmingswater in de re-
tourleiding (buisleiding die van de radiatoren of
vloerverwarming wegvoert)

Gemeten aan de temperatuursensor TR in het re-
tourverwarmingscircuit

6.3.2 Warmwater

Menupad Warmwater > Hoofdmenu > Meetwaarde
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Meetwaarden De volgende waarden worden weergegeven:

Warm watertempera-
tuur TWO

Warmwatertemperatuur in het bovenste gedeelte
van de boiler

Gemeten aan de temperatuursensor TWO in het
bovenste gedeelte van de boiler

Setpuntwaarde
warmwater

Gewenste warmwatertemperatuur

Circulatietempera-
tuur TZR

1) Warmwatertemperatuur in de circulatieleiding

Gemeten aan de temperatuursensor TZR in de re-
tourleiding van het circulatiecircuit

1) Wordt uitsluitend weergegeven bij aangesloten circulatieleiding en sensor TZR.

Wanneer u een gelaagde boiler op uitbreiding SystaComfort SI/KAS heeft aange-
sloten, kunt u de overige temperaturen opvragen. Deze waarden vindt u in de
TH-2520 uitbreiding SystaComfort KAS, SystaComfort SI/KAS

6.3.3 Solar

Menupad Solar > Hoofdmenu > Meetwaarde

Meetwaarden De volgende waarden worden weergegeven:

Collector TSA 1) Temperatuur van de collector

Gemeten aan de (voorloop-)aansluiting van de col-
lector

Zonneretour Temperatuur in solarretourleiding (leiding die naar
de collectoren gaat)

Gemeten in het zonnestation

Solarvertrek TSV Temperatuur in zonne-aanvoerleiding (leiding die
wegvoert van de collectoren)

Gemeten in het zonnestation

Boiler boven TW 2) Boilertemperatuur

Gemeten in het bovenste gedeelte van de boiler

Boiler boven TW2 Boilertemperatuur 2

Gemeten in het bovenste gedeelte van de tweede
boiler

Buitentemperatuur
collector TAM

1) Buitentemperatuur

Gemeten aan het frame van de collector

Maximale collector-
temperatuur

De vandaag maximaal bereikte collectortempera-
tuur
Aanwijzing: de waarde wordt dagelijks om mid-
dernacht teruggezet.

Collector 1 TSA1 3) Temperatuur collector 1

Gemeten aan de (voorloop-)aansluiting van de eer-
ste collector

Buitentemperatuur 1
TAM1

3) Buitentemperatuur 1

Gemeten aan het frame van de eerste collector

Collector 2 TSA2 3) Temperatuur collector 2

Gemeten aan de (voorloop-)aansluiting van de
tweede collector



6 Werking en instellingen

20 THBEnl2611 08/16 V 1.2

Buitentemperatuur 2
TAM2

3) Buitentemperatuur 2

Gemeten aan het frame van de tweede collector

1) Wordt uitsluitend weergegeven bij een 1-strang-installatie of installatie met de-
zelfde collectorindeling.
1) Wordt uitsluitend weergegeven bij aangesloten optionele boilertemperatuursen-
sor TW.
3) Wordt uitsluitend weergegeven bij een 2-strang-installatie of een installatie met
verschillende collectorindeling (bijv. oost- en westdak).
4) Wordt uitsluitend weergegeven bij installaties met 2 boilers.

6.3.4 Boiler

Menupad Boiler > Hoofdmenu > Meetwaarde

Meetwaarden De volgende waarden worden weergegeven:

Buffertemperatuur
warm water TWO

1) Warmwatertemperatuur

Gemeten aan de temperatuursensor TWO in het
bovenste gedeelte van de boiler

Buffertemperatuur
boven TPO

Boilertemperatuur

Gemeten aan de temperatuursensor TPO in het
bovenste gedeelte van de boiler

Stelpuntwaarde buf-
fer

Berekende instelwaarde voor de boiler

Buffertemperatuur
onder TPU

Boilertemperatuur

Gemeten aan de temperatuursensor TPU in het on-
derste gedeelte van de boiler

Temperatuur warm-
watersensor S1

2) Ingangstemperatuur naar warmwaterstation

Gemeten aan sensor S1

Aanwijzing: de weergegeven temperatuur kan la-
ger zijn dan de feitelijke actuele temperatuur in de
boiler.

Temperatuur koud-
watersensor S2

2) Temperatuur van koudwater en retourtemperatuur
van de circulatie

Gemeten aan sensor S2

Temperatuur warm
water TWW

2) Warmwatertemperatuur aan de uitgang van het
warmwaterstation

Gemeten aan sensor TWW

1) Wordt uitsluitend weergegeven bij aanwezigheid van een combibuffer of een
voorraadvat en gelaagde boiler.
2) Wordt uitsluitend weergegeven bij aanwezigheid van een combibuffer Aqua EX-
PRESSO II.

6.3.5 Verwarmingsketel

Menupad Ketel > Hoofdmenu > Meetwaarde

Meetwaarden De volgende waarden worden weergegeven:

Keteltemperatuur TK 1) Temperatuur in voorloopleiding van de verwar-
mingsketel

Gemeten aan de temperatuursensor TPO in de ke-
telaanvoerleiding
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1) Wordt uitsluitend weergegeven bij aanwezigheid van een eenfasige ketel zonder
voorraadvat of combibuffer.

Wanneer u 2 ketels of een tweefasige ketel op uitbreiding SystaComfort KAS heeft
aangesloten, kunt u de overige temperaturen opvragen. Deze waarden vindt u in
de TH-2520 uitbreiding SystaComfort KAS, SystaComfort SI/KAS.

6.4 Solaropbrengst opvragen

Menupad Solar > Hoofdmenu > Solaropbrengst

De volgende waarden worden weergegeven:

ZE-vermogen 1) ZE-vermogen in kW

Dagrendement 1) Zonne-energierendement van de huidige dag in
kWh

Totaal rendement 1) Totaal zonne-energierendement in kWh sinds de
inbedrijfstelling of het resetten van de waarde

1) Zet de Totale opbrengst op nul

1) Toont de waarden van het zonne-energierende-
ment in een grafiek

1) Wordt uitsluitend weergegeven wanneer een zonneregelaar is aangesloten op de
verwarmingsregelaar.

6.5 Opvragen van de warmtehoeveelheden
Menupad Warmwater > Hoofdmenu > Warmtehoeveelheid

Warmtehoeveelheden De volgende waarden worden weergegeven:

Warmtehoeveelh.
warm water

1) Vereiste energiekosten voor de verwarming van
drinkwater

De energiekosten worden opgeteld vanaf het tijd-
stip van de inbedrijfstelling of vanaf het tijdstip dat
de waarde voor het laatst op nul werd gezet. Es-
sentieel voor de bepaling van de warmtehoeveel-
heid is de koudwatertemperatuur, de warmwater-
temperatuur en het koudwaterdebiet.

Warmtehoeveelh. cir-
culatie

1) Vereiste energiekosten voor de circulatie

Voorwaarde voor de registratie: de regelaar heeft
de circulatiepomp tijdens de inbedrijfstelling auto-
matisch gedetecteerd.

De energiekosten worden opgeteld vanaf het tijd-
stip van de inbedrijfstelling of vanaf het tijdstip dat
de waarde voor het laatst op nul werd gezet. Es-
sentieel voor de bepaling van de warmtehoeveel-
heid is de koudwatertemperatuur, de warmwater-
temperatuur en het koudwaterdebiet.

1) Zet de waarden Warmtehoeveelh. warm water
en Warmtehoeveelh. circulatie op nul

1) Toont de warmtehoeveelheden in een grafiek

De gedurende de laatste 2 weken gemeten warm-
tehoeveelheden worden weergegeven.

Geel: Warmtehoeveelh. warm water

Rood: Warmtehoeveelh. circulatie
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1) Wordt uitsluitend weergegeven bij aanwezigheid van een combibuffer Aqua EX-
PRESSO II .

6.6 Volumestroom opvragen
Met het bedieningspaneel S-Touch kunt u de actuele meetwaarden van alle aan-
gesloten volumesensoren weergeven.

6.6.1 Solar

Menupad Solar > Hoofdmenu > Meetwaarde

Meetwaarden De volgende waarden worden weergegeven:

Volumestroom Volumestroom (gevraagde hoeveelheid water bin-
nen een bepaalde tijdsduur) in het collectorcircuit

Gemeten in het zonnestation

6.6.2 Boiler

Menupad Boiler > Hoofdmenu > Meetwaarde

Meetwaarden De volgende waarden worden weergegeven:

Volumestroom
warmwatersensor
S1

1) Volumestroom in het warmwaterstation (de door de
boilerpomp naar het warmwaterstation gepompt wa-
ter binnen een bepaalde tijdsduur)

Gemeten aan sensor S1

Volumestroom
drinkwatersensor
S2

1) Volumestroom van warm drinkwater en de circulatie
(de gevraagde hoeveelheid water en getapt warm
drinkwater binnen een bepaalde tijdsduur)

Gemeten aan sensor S2

Maximaal debiet
drinkwater

1) Maximale volumestroom van warm drinkwater

Gemeten aan sensor S2

De regelaar gebruikt de waarde voor de berekening
van de boilerinstelwaarde. Aanwijzing: de regelaar
geeft altijd minstens 10l/min aan. Lagere waarden
kunnen niet worden weergegeven. Hogere waarden
worden wel weergegeven. Voor de berekening ge-
bruikt de regelaar de weergegeven waarde.

1) Wordt uitsluitend weergegeven bij aanwezigheid van een combibuffer Aqua EX-
PRESSO II .

6.7 Versie en MAC-adres opvragen
U kunt het toegewezen MAX-adres en de actuele softwareversie opvragen.

Menupad Systeem > Controle

De volgende informatie wordt weergegeven:

MAC-adres MAC-adres (hardware-adres) van de regelaar

Het adres heeft men over het algemeen niet no-
dig.

Versie Actuele softwareversie van de regelaar
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6.8 Bedrijfsmodus instellen
Voor de dagelijkse werking van uw verwarmingsinstallatie heeft u de keuze uit
drie verschillende tijdprogramma's. Met de bedrijfsmodus Verw.tijdprogr. 1/2/3
wordt de installatie door de desbetreffende tijdsprogramma's (verwarmingstijdpro-
gramma, warmwatertijdprogramma en circulatietijdprogramma) gestuurd.

Zijn de instellingen van de tijdprogramma's niet echt geschikt, dan heeft u de keu-
ze uit overige bedrijfsmodi.

Bijvoorbeeld bedrijfsmodus verwarmingstijdprogramma 1

Voorbeelden In de bedrijfsmodus Verwarmingstijdprogramma 1 regelt de verwarmingsin-
stallatie de verwarming volgens de door u ingevoerde gegevens in tijdprogramma
1.

Als u regelmatig van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00 niet thuis bent, kunt
u de tijdprogramma's als volgt instellen:

• 's ochtends en 's avonds moet worden verwarmd en warmwater moet be-
schikbaar worden gesteld

• Tijdens uw afwezigheid moeten de temperaturen worden verlaagd

Informatie over het instellen van de tijdprogramma's vindt u hier:

• Verwarmingstijdprogramma: Hoofdstuk "Verwarmingsprogramma instellen
[25]“

• Warmwatertijdprogramma: Hoofdstuk "Warmwatertijdprogramma instellen
[30]"

• Circulatietijdprogramma: Hoofdstuk "Circulatietijdprogramma instellen [34]"

Voorbeeld bedrijfsmodus Perman. normaal

Als u regelmatig van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00 niet thuis bent, kunt
u het verwarmingstijdprogramma instellen zoals beschreven in voorbeeld 1. U
bent toevallig een hele dag thuis en wilt het huis verwarmen. Hiervoor hoeft u het
tijdprogramma niet te wijzigen, u selecteert gewoon de bedrijfsmodus Perman.
normaal. In deze bedrijfsmodus wordt onafhankelijk van het geprogrammeerde
verwarmingstijdprogramma de hele dag verwarmd. Vergeet vervolgens niet om de
gewenste bedrijfsmodus Verwarmingstijdprogramma 1/2/3 opnieuw in te stel-
len.

Bedrijfsmodus instellen

Ga als volgt te werk om de bedrijfsmodus in te stellen:

Menupad Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Functie verwarmen en warm-
water

U kunt het volgende instellen:

Bedrijfsmodus Gebruik Verwarming (tijd-
programma actief
= x)

Warmwater (tijd-
programma actief
= x)

Circulatie (tijdpro-
gramma actief = x)

Verw.tijdprogr.
1/2/3 1)

Bedrijfsmodus voor de normale dage-
lijkse werking. U kunt 3 verschillende
verwarmingstijdprogramma's instel-
len en als bedrijfsmodus selecteren.

x x x

Perman. normaal Wanneer u bijvoorbeeld onvoorzien
thuis bent en het verwarmingstijdpro-
gramma constant moet verwarmen.

Tijdprogramma inac-
tief, verwarming op
ingestelde waarde
Ruimtetempera-
tuur Normaal

x x
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Bedrijfsmodus Gebruik Verwarming (tijd-
programma actief
= x)

Warmwater (tijd-
programma actief
= x)

Circulatie (tijdpro-
gramma actief = x)

Perman. comfort Wanneer u bijvoorbeeld onvoorzien
thuis bent en het verwarmingstijdpro-
gramma constant moet verwarmen.

Tijdprogramma inac-
tief, verwarming op
ingestelde waarde
Ruimtetempera-
tuur Comfort

x x

Perman. ver-
laagd

Wanneer u bijvoorbeeld onverwachts
weg moet en het verwarmingstijd-
programma de temperatuur moet
verlagen.

Tijdprogramma inac-
tief, verwarming op
ingestelde waarde
Ruimtetempera-
tuur Verlagen

Tijdprogramma inac-
tief, geen drinkwa-
terverwarming via
de verwarmingsketel

Tijdprogramma inac-
tief, geen circulatie

Zomer Wanneer u alleen warm water en
geen verwarming nodig heeft, bijv. in
de zomer.

Verwarming uitge-
schakeld

x x

Uit Wanneer u gedurende een lange pe-
riode niet thuis bent of voor onder-
houd de installatie uit moet staan.

Verwarming uitge-
schakeld, vorstbevei-
liging actief

Geen drinkwaterver-
warming via de ver-
warmingsketel

Geen circulatie

Party Wanneer u onafhankelijk van de tijd-
programma's op elk moment verwar-
ming en warm water beschikbaar wilt
hebben, bijvoorbeeld bij een feest.

Tijdprogramma inac-
tief, verwarming op
ingestelde waarde
Ruimtetempera-
tuur Normaal

Tijdprogramma inac-
tief, warm water op
ingestelde waarde
Warm water nor-
maal

Tijdprogramma ac-
tief, circulatie is vrij-
gegeven

Vakantie Komt overeen met de bedrijfsmodus Perman. verlaagd

1) U kunt de verwarmingstijdprogramma's een individuele naam geven. De opge-
geven naam verschijnt dan ook hier bij de selectie van de bedrijfsmodus. Zo zal bij-
voorbeeld "schoolvrij" in plaats van "Verwarmingstijdprogramma 2" worden weer-
gegeven. Hoe u het verwarmingstijdprogramma een naam kunt geven, leest u in
het hoofdstuk "Verwarmingsprogramma instellen [25]".

6.9 Vakantieprogramma instellen
U kunt het begin en einde van de vakantietijd instellen. Het vakantieprogramma
komt overeen met bedrijfsmodus Perman. verlaagd en loopt van vakantiebegin
00:00 tot vakantie-einde 23:59. Drinkwaterverwarming en circulatie zijn geduren-
de deze periode uitgeschakeld.

Menupad Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Vakantietijd instellen

U vindt deze functie ook via de sneltoets verwarmingscircuit

Menupad sneltoets Verw.circuit > Vakantie

6.10 Partyfunctie activeren
U kunt de partyfunctie activeren wanneer u onafhankelijk van de tijdprogramma's
over verwarming en warm water wilt beschikken, bijvoorbeeld bij een feest. Hier-
door worden alle tijdprogramma's gedeactiveerd. De verwarming verwarmt tot de
ingestelde waarde Ruimtetemperatuur Normaal, het drinkwater wordt tot de
ingestelde waarde Warm water normaal verwarmd en de circulatie wordt vrijge-
geven.

Menupad Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Party
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6.11 Verwarmingscircuit

6.11.1 Temperatuurniveau bepalen

De verwarming zorgt voor een bepaalde kamertemperatuur. De gewenste kamer-
temperatuur is afhankelijk van uw leefgewoonten of van de bouwwijze van het
gebouw.

U kunt de gewenste kamertemperatuur instellen met zogenaamde temperatuurni-
veaus. Naargelang de bedrijfsmodus grijpt de regelaar terug naar deze tempera-
tuurniveaus.

U kunt 3 verschillende temperatuurniveaus voor de kamertemperatuur instel-
len:

• Normaal

• Comfort

• Dalen

Menupad Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Ruimtetemperatuur Normaal
(Comfort/Verlagen)

Kamertemperatuur U kunt het volgende instellen:

Ruimtetem-
peratuur
Normaal

Kamertemperatuur voor normale warmtebehoefte.

Fabrieksinstelling: 20 °C
Waardebereik: 5 °C tot 50 °C

Temperatuur wordt gebruikt in bedrijfsmodus:

• Verwarmingstijdprogramma 1/2/3, wanneer in het ver-
warmingstijdprogramma het niveau "Normaal" is ingesteld

• Perman. normaal

• Party

Ruimtetem-
peratuur
Comfort

Kamertemperatuur voor verhoogde warmtebehoefte (bijv. bij be-
zoek of in het weekend).

Fabrieksinstelling: 22 °C
Waardebereik: 5 °C tot 50 °C

Temperatuur wordt gebruikt in bedrijfsmodus:

• Verwarmingstijdprogramma 1/2/3, wanneer in het ver-
warmingstijdprogramma het niveau "Comfort" is ingesteld

• Perman. comfort

Ruimtetem-
peratuur
Verlagen

Kamertemperatuur voor lage warmtebehoefte (bijv. 's nachts of
overdag wanneer u niet thuis bent).

Fabrieksinstelling: 15 °C
Waardebereik: 5 °C tot 50 °C

Temperatuur wordt gebruikt in bedrijfsmodus:

• Verwarmingstijdprogramma 1/2/3, wanneer in het ver-
warmingstijdprogramma het niveau "Verlagen" is ingesteld

• Perman. verlaagd

• Vakantie

6.11.2 Verwarmingsprogramma instellen

Met de verwarmingstijdprogramma bepaalt u de kamertermperatuur voor verschil-
lende dag- en nachttijden. U kunt elke dag individueel instellen.

Voor de kamertemperatuur heeft u de keuze uit 3 temperatuurniveaus (normaal,
comfort en verlagen). De tijdstippen waarop naar een ander temperatuurniveau
wordt overgeschakeld heten schakelpunten. U kunt maximaal 8 schakelpunten per
dag instellen.
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Er zijn 3 verschillende voorgeprogrammeerde verwarmingstijdprogramma's. De
standaardinstellingen vindt u in het hoofdstuk "Verwarmingstijdprogramma's te-
rugzetten naar de fabrieksinstelling [27]".

De volgende handelingen kunt u uitvoeren in het verwarmingstijdprogramma:

• Het verwarmingstijdprogramma een individuele naam geven

• Het verwarmingstijdprogramma grafisch weergeven

• Het verwarmingstijdprogramma individueel instellen

Ga als volgt te werk om het verwarmingstijdprogramma in te stellen:

Menupad Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Verw.tijdprogr.

Een naam voor het verwarmingstijdprogramma instellen (optioneel)

Verw.tijdprogr.  

Verw.tijdprogr. 1

Verw.tijdprogr. 2

Verw.tijdprogr. 3

 Naam tijdsprogramma

1. Tik op het verwarmingstijdprogramma

2. Tik op Naam tijdsprogramma

3. Voer een naam in, bijvoorbeeld "schoolvrij" 
U kunt een naam met maximaal 16 tekens invoeren.
De hier ingevoerde naam verschijnt ook bij de selectie van de bedrijfsmodus.

4. Bevestig met 

Het verwarmingstijdprogramma grafisch weergeven

► Tik op het verwarmingstijdprogramma

Verw.tijdprogr. 1

Ma Di Wo Do Vr

Za Zo

U ziet de weekdagen en de ingestelde temperatuurniveaus. De temperatuurni-
veaus worden als volgt weergegeven:

• Rood: Normaal en Comfort

• Zwart: Dalen

Dagen met hetzelfde tijdprogramma worden automatisch in blokken samengevat.

Verwarmingsprogramma instellen

Verw.tijdprogr. 1

Ma Di Wo Do Vr

Za Zo

1. Blader naar de gewenste weekdag of weekblok met  of 

2. Tik op weekdag of weekblok

Verw.tijdprogr.  

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

3. Weekdagen toevoegen of deselecteren
Wilt u het tijdprogramma uitsluitend voor een dag van een weekblok wijzigen,
deselecteer dan alle overige dagen en wijzig het tijdprogramma voor die dag.
Deze dag wordt dan uit het weekblok verwijderd en afzonderlijk weergege-
ven. Het tijdprogramma van de rest van het weekblok wordt niet gewijzigd.

4. Bevestig met 

5. Blader eventueel met  of  naar het gewenste schakelpunt
Op het display worden altijd 4 schakelpunten weergegeven.
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Verw.tijdprogr. 1

Ma  Di  Wo  Do  Vr

06:30 normaal

09:00 verlaagd  

16:30 comfort

22:30 verlaagd  

6. Tik op tijd en stel de tijd in

Verw.tijdprogr. 1

Ma  Di  Wo  Do  Vr

06:30 normaal

09:00 verlaagd

16:30 comfort

22:30 verlaagd

7. Tik op temperatuurniveau en stel het niveau in

8. Bevestig met 

Verw.tijdprogr. 1

Ma  Di  Wo  Do  Vr

06:30 normaal

09:00 verlaagd

16:30 comfort

22:30 verlaagd 

          

2
6

1

4

5
3

Verwarmingstijdprogramma instellen (voorbeeld)

1 Naam van het verwarmingstijd-
programma

4 Toetsen "omhoog bladeren" en
"omlaag bladeren"

2 Temperatuurniveau 5 Toets "Terug"

3 Toets "Waarde wijzigen" 6 Schakelpunt

Voorbeeld U wilt de verwarming op weekdagen om 06:30 inschakelen. U heeft het weekblok
Ma di wo do vr geselecteerd. U stelt het eerste schakelpunt in op 06:30 en selec-
teert het temperatuurniveau Normaal.

U verlaat om 09:00 het huis en de verwarming moet de temperatuur verlagen. Stel
het 2e schakelpunt in op 09:00 en selecteer het temperatuurniveau Verlagen.

U bent vanaf 16:30 weer thuis en wilt het 's avonds iets warmer. Stel het 3e scha-
kelpunt in op 16:30 en selecteer het temperatuurniveau Comfort.

U gaat rond 22:30 naar bed en heeft 's nachts een lagere warmtebehoefte. U stelt
het laatste schakelpunt in op 22:30 en selecteert het temperatuurniveau Verla-
gen.

Schakelpunt U kunt de schakelpunten in stappen van 15 minuten wijzigen.

Als u later een extra schakelpunt wilt toevoegen, kunt u het nieuwe schakelpunt
onderaan toevoegen. Selecteer hiervoor een leeg schakelpunt --:-- en voer de tijd
in zoals eerder beschreven. De waarden worden automatisch gesorteerd door de
verwarmingsregelaar. U hoeft de kloktijden niet oplopend of aflopend te sorteren.

Wanneer u een schakelpunt wilt verwijderen, deselecteert u temperatuurniveau (2)
in het desbetreffende selectieveld Schakelpunt verwijderen .

6.11.3 Verwarmingstijdprogramma's terugzetten naar de fabrieksinstelling

U kunt de 3 verwarmingstijdprogramma's terugzetten naar de fabrieksinstelling.
Uw individuele instellingen worden verwijderd. Daartoe behoort ook de eventueel
opgegeven naam. De naam wordt opnieuw teruggezet naar Verwarmingstijd-
programma 1/2/3.
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Menupad Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Verwarmingspr. standaard
inst.

Verwarmingstijdprogramma 1 Verwarmingstijdprogramma 2 Verwarmingstijdprogramma 3

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

ma-vr 06:00 Normaal ma - do 06:00 Normaal ma - do 06:00 Normaal

22:00 Dalen 08:00 Dalen 22:00 Dalen

Za, Zo 07:00 Normaal 15:30 Normaal vr 06:00 Normaal

23:00 Dalen 22:00 Dalen 23:00 Dalen

vr 06:00 Normaal za 07:00 Normaal

08:00 Dalen 23:00 Dalen

15:30 Normaal zo 07:00 Normaal

23:00 Dalen 22:00 Dalen

za 07:00 Normaal

23:00 Dalen

zo 07:00 Normaal

22:00 Dalen

6.11.4 Overtollige warmte afvoeren

Bij de combibuffers Aqua EXPRESSO II en TITAN Plus kunt u overtollige warmte af-
voeren.

Voorwaarde De zonneregelaar SystaSolar Aqua II is via een BUS-verbinding op de verwarmings-
regelaar SystaComfort II aangesloten.

Wanneer in het bovenste gedeelte van de boiler (temperatuursensor TPO) de maxi-
male boilertemperatuur wordt bereikt, kan de boiler geen warmte meer opnemen
van de zonne-installatie. De zonne-installatie gaat voorlopig naar stilstand.

U kunt de overtollige warmte direct afvoeren in het verwarmingscircuit. De ver-
warmingscircuitpompen worden ingeschakeld en het verwarmingscircuit wordt
geregeld tot de ingestelde maximale vertrektemperatuur. Vervolgens daalt de boi-
lertemperatuur en de zonne-installatie kan de warmte opnieuw afdragen aan de
boiler.

Menupad Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Overtoll. warmte afvoeren

U kunt het volgende instellen:

Overtollige
warmte af-
voeren?

Nee - de overtollige warmte wordt niet afgevoerd naar het
verwarmingscircuit (fabrieksinstelling).

Ja - de overtollige warmte wordt afgevoerd naar het verwar-
mingscircuit.

Maximale buffertemperatuur instel-
len (installateur)

Wilt u de overtollige warmte afvoeren, dan moet uw installateur de maximale buf-
fertemperatuur instellen op 90 °C en de maximale boilertemperatuur van de zon-
ne-installatie op < 90 °C.

6.11.5 Meerdere bedieningspanelen gebruiken

Met een enkel bedieningspaneel kunt u 1 of 2 verwarmingscircuits bedienen.

Wanneer de uitbreiding SystaComfort Heat aan de regelaar is aangesloten, kunt u
een 3e verwarmingscircuit bedienen.
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U kunt als volgt installaties met meerdere verwarmingscircuits bedienen:

• Installaties met 2 verwarmingscircuits:

– Beide verwarmingscircuits via het bedieningspaneel op de verwarmings-
ketel of op de compacte verwarmingscentrale ENERGY VARIO

– Beide verwarmingscircuits via een enkel bedieningspaneel in de woonka-
mer

– Beide verwarmingscircuits via eigen bedieningspanelen
U heeft dan een bedieningspaneel per woonkamer nodig.

• Installaties met 3 verwarmingscircuits:

– Alle 3 verwarmingscircuits via het bedieningspaneel op de verwarmings-
ketel of op de compacte verwarmingscentrale ENERGY VARIO

– Alle 3 verwarmingscircuits via een enkel bedieningspaneel in de woonka-
mer

– De 3 verwarmingscircuits via 2 bedieningspanelen
U heeft dan een bedieningspaneel per woonkamer nodig. Verwarmings-
circuit 2 wordt afzonderlijk bediend, verwarmingscircuit 1 en 3 samen op
een bedieningspaneel.

Wanneer u meerdere verwarmingscircuits via een enkel bedieningspaneel bedient,
kunt u in het menu het verwarmingscircuit selecteren dat u wilt bedienen.

Menupad Verw.circuit > Verwarmingscircuit selectie

6.12 Drinkwaterverwarming

6.12.1 Temperatuurniveau bepalen

WAARSCHUWING

Verbranding door verwarmingswater

Het water aan het afnamepunt kan zeer heet zijn.

► Ga voorzichtig te werk met verwarmingswater bij het warmwaterafname-
punt

Het warm water wordt tot een bepaalde temperatuur verwarmd. De gewenste
watertemperatuur is daarbij afhankelijk van uw persoonlijke warmwaterbehoefte.

Aanwijzing Om hygiënische redenen en als bescherming tegen legionella raden we aan om de
warmwatertemperatuur minstens op 50 °C in te stellen.

U kunt de gewenste warmwatertemperatuur instellen met zogenaamde tempera-
tuurniveaus. Naargelang de bedrijfsmodus grijpt de regelaar terug naar deze tem-
peratuurniveaus.

U kunt 2 verschillende temperatuurniveaus bepalen:

• Normaal

• Comfort

Menupad Warmwater > Hoofdmenu > Instellingen > Warm watertemperatuur nor-
maal (comfort)

Het temperatuurniveau normaal is voor de normale warmwaterbehoefte.

Bij verhoogd warmwaterverbruik verwarmt de regelaar het warm water op het ho-
gere temperatuurniveau comfort. Het warm water wordt verwarmd tot een hoge-
re temperatuur en vervolgens met een grotere hoeveelheid koud water gemengd.
Zo krijgt u een grotere waterhoeveelheid met "normale " warmwatertemperatuur.
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Warmwatertemperatuur U kunt het volgende instellen:

Warm wa-
tertempera-
tuur nor-
maal

Warm watertemperatuur voor de normale warmwaterbehoefte.

Fabrieksinstelling: 50 °C
Waardebereik: 5 °C tot 90 °C

Wanneer u in het warmwatertijdprogramma het temperatuurni-
veau Normaal heeft ingesteld, wordt het drinkwater in de vol-
gende bedrijfsmodi tot de hier ingestelde waarde verwarmd:

• Verw.tijdprogr. 1/2/3

• Perman. normaal

• Perman. comfort

• Zomer

Onafhankelijk van uw warmwatertijdprogramma wordt de hier
ingestelde temperatuur gebruikt in de bedrijfsmodus:

• Party

Warm wa-
tertempera-
tuur com-
fort

Warmwatertemperatuur voor verhoogde warmtewaterbehoefte
(bijv. bij bezoek of in het weekend).

Fabrieksinstelling: 60 °C
Waardebereik: 5 °C tot 90 °C

Wanneer u in het warmwatertijdprogramma het temperatuurni-
veau Comfort heeft ingesteld, wordt het drinkwater in de vol-
gende bedrijfsmodi tot de hier ingestelde waarde verwarmd:

• Verw.tijdprogr. 1/2/3

• Perman. normaal

• Perman. comfort

• Zomer

6.12.2 Warmwatertijdprogramma instellen

Met het warmwatertijdprogramma bepaalt u in welke periodes warm water be-
schikbaar moet zijn. Om energie te besparen wordt buiten de geprogrammeerde
periodes de drinkwaterverwarming geblokkeerd. U kunt elke dag individueel in-
stellen.

Voor de drinkwaterverwarming heeft u de keuze uit beide temperatuurniveaus
(Normaal, Comfort). Als alternatief kunt u de drinkwaterverwarming instellen op
Geblokkeerd.

Menupad Warmwater > Hoofdmenu > Instellingen > Warm waterprogramma in-
stellen

Weekdag of weekblok selecteren

Warmwaterprog.  

Ma Di Wo Do Vr

Za Zo

U ziet de weekdagen en de ingestelde temperatuurniveaus. De temperatuurni-
veaus worden als volgt weergegeven:

• Rood: Normaal of Comfort

• Zwart: Geblokkeerd

Dagen met hetzelfde tijdprogramma worden automatisch in blokken samengevat.
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Warmwatertijdprogramma instellen

Warmwaterprog.  

Ma Di Wo Do Vr

Za Zo

1. Blader naar de gewenste weekdag of weekblok met  of 

2. Tik op weekdag of weekblok

Warmwaterprog.  

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

3. Weekdagen toevoegen of deselecteren
Wilt u het tijdprogramma uitsluitend voor een dag van een weekblok wijzigen,
deselecteer dan alle overige dagen en wijzig het tijdprogramma voor die dag.
Deze dag wordt dan uit het weekblok verwijderd en afzonderlijk weergege-
ven. Het tijdprogramma van de rest van het weekblok wordt niet gewijzigd.

4. Bevestig met 

Schakelpunt instellen

1. Blader eventueel met  of  naar het gewenste schakelpunt
Op het display worden altijd 4 schakelpunten weergegeven.

Warmwaterprog.  

Ma  Di  Wo  Do  Vr

06:30 comfort

09:00 geblokk.

16:30 normaal

22:00 geblokk.      

2. Tik op tijd en stel de tijd in

Warmwaterprog.  

Ma  Di  Wo  Do  Vr

06:30 comfort

09:00 geblokk.

16:30 normaal

22:00 geblokk.      

3. Tik op temperatuurniveau en stel het niveau in

4. Bevestig met 

Warmwaterprog. 

Ma  Di  Wo  Do  Vr

06:30 comfort

09:00 geblokk.

16:30 normaal  

22:30 geblokk. 

          

1
5

3

4
2

Warmwatertijdprogramma instellen (voorbeeld)

1 Temperatuurniveau 4 Toets "Terug"

2 Toets "Waarde wijzigen" 5 Schakelpunt

3 Toetsen "omhoog bladeren" en
"omlaag bladeren"

Voorbeeld U wilt dat op weekdagen vanaf 06:30 warmwater beschikbaar is. De warmwater-
behoefte is in die periode tijd zeer hoog. U stelt het eerste schakelpunt in op
06:30 en selecteert het temperatuurniveau Comfort.

Om 09:00 verlaat u het huis en is er behoefte aan warm water. Stel het 2e scha-
kelpunt in op 09:00 en selecteer het temperatuurniveau Geblokkeerd.
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Vanaf 16:30 bent u weer thuis en heeft u warm water nodig. Stel het 3e schakel-
punt in op 16:30 en selecteer het temperatuurniveau Normaal.

U gaat rond 22:30 naar bed en heeft 's nachts geen behoefte aan warm water. U
stelt het laatste schakelpunt in op 22:30 en selecteert het temperatuurniveau Ge-
blokkeerd.

Schakelpunt U kunt de schakelpunten in stappen van 15 minuten wijzigen.

Als u later een extra schakelpunt wilt toevoegen, kunt u het nieuwe schakelpunt
onderaan toevoegen. Selecteer hiervoor een leeg schakelpunt --:-- en voer de tijd
in zoals eerder beschreven. De waarden worden automatisch gesorteerd door de
verwarmingsregelaar. U hoeft de kloktijden niet oplopend of aflopend te sorteren.

Wanneer u een schakelpunt wilt verwijderen, deselecteert u temperatuurniveau (1)
in het desbetreffende selectieveld Schakelpunt verwijderen .

6.12.3 Drinkwaterverwarming zoals het verwarmingsprogramma

U kunt het drinkwater volgens het verwarmingstijdprogramma laten verwarmen.
Het warmwaterprogramma is dan gedeactiveerd.

Menupad Warmwasser > Hoofdmenu > Instellingen > Drinkwaterverwarming zoals
het verwarmingsprogramma

De drinkwaterverwarming is als volgt gebaseerd op de instellingen in het verwar-
mingstijdprogramma:

Verwarmingstijdprogramma Drinkwaterverwarming

Verwarmen tot de ingestelde instel-
waarde Normaal

Drinkwaterverwarming tot de ingestel-
de instelwaarde Normaal

Verwarmen tot de ingestelde instel-
waarde Comfort

Drinkwaterverwarming tot de ingestel-
de instelwaarde Comfort

Verwarmen tot de ingestelde instel-
waarde Verlagen

Geen drinkwaterverwarming (Geblok-
keerd)

6.12.4 Fabrieksinstellingen van het warmwatertijdprogramma resetten

U kunt het warmwatertijdprogramma terugzetten naar de fabrieksinstelling. Uw
individuele instellingen worden verwijderd.

Menupad Warmwasser > Hoofdmenu > Instellingen > Warm waterprogramma op
standaard zetten

Fabrieksinstelling Tijdprogramma Tijd Niveau

Ma Di Wo Do Vr 05:00 Normaal

22:00 Geblokkeerd

Za Zo 06:00 Normaal

23:00 Geblokkeerd

6.12.5 Warmwater eenmalig verwarmen

In het tijdprogramma bepaalt u op welke tijden warm water beschikbaar moet
worden gesteld. Als u buiten deze tijden warm water nodig heeft en de boiler is
niet voldoende verwarmd, kunt u het drinkwater eenmalig verwarmen.

Menupad Warmwater > Hoofdmenu > Instellingen > Warmwater eenmalig verwar-
men

Het drinkwater wordt daardoor onmiddellijk verwarmd tot de ingestelde instel-
waarde Normaal.

U vindt deze functie ook via de sneltoets warmwater

Menupad sneltoets Warmwater > Nu opwarmen
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6.12.6 Meerdere bedieningspanelen gebruiken

Wanneer u voor verwarmingscircuit 1 en verwarmingscircuit 2 een afzonderlijk be-
dieningspaneel heeft aangesloten, kunt u op elk bedieningspaneel een eigen
warmwatertijdprogramma en circulatietijdprogramma instellen.

In dit geval geldt het volgende:

Voor de drinkwaterverwarming gebruikt de regelaar de maximale waarde van het
temperatuurniveau voor de warmwatertemperatuur die in het desbetreffende tijd-
programma is ingesteld.

De circulatie geeft de regelaar vrij zodra een van beide circulatietijdprogramma's
op de stand Vrij staat.

De drinkwaterverwarming en circulatie worden alleen geblokkeerd wanneer ze ge-
lijktijdig op beide bedieningspanelen worden geblokkeerd, bijvoorbeeld via het
desbetreffende tijdprogramma of de bedrijfsmodi Perman. verlaagd, Uit of Va-
kantie.

6.13 Circulatie
Door de circulatie is sneller warmwater beschikbaar op het afnamepunt. U heeft
meer comfort.

De circulatiepomp pompt warm water door de leidingen naar het warmwaterafna-
mepunt en terug naar de boiler. Als u een warmwaterafnamepunt opent, heeft u
sneller warmwater.

Denk eraan dat de circulatie energie verbruikt.

6.13.1 Circulatie met combibuffer Aqua EXPRESSO III

Is uw installatie uitgerust met combibuffer Aqua EXPRESSO III, dan vindt u alle in-
formatie over circulatie in de documentatie van de regelaar SytaExpresso II.

6.13.2 Circulatie instellen

Met de circulatie wordt mogelijk gemaakt dat het warmwater onmiddellijk of snel
beschikbaar is op het afnamepunt.

Instellingen Met Warmwatertijdprogramma legt u het temperatuurniveau vast. Met Circu-
latietijdprogramma legt u de tijdsduur van de werking van de circulatie vast.
Met beide tijdprogramma's kunt u het warmwatercomfort en de energiekosten
beïnvloeden.

Energiekosten verlagen Om de energiekosten van circulatie laag te houden, stelt u het circulatietijdpro-
gramma naar individuele behoefte in.

Overige instellingen worden door de installateur uitgevoerd.

Warmwatercomfort verhogen Wanneer het lang duurt voor er warm water uit het warmwaterafnamepunt komt,
kunt u het circulatietijdprogramma volgens uw individuele behoefte instellen. Is
het water te koud, pas dan het warmwatertijdprogramma desbetreffend aan.

Overige instellingen worden door de installateur uitgevoerd.

6.13.3 Circulatie activeren

De circulatiepomp kan op verschillende manieren worden aangestuurd:

• Circulatietijdprogramma

• Toetsfunctie

Circulatietijdprogramma

De circulatie wordt automatisch via het tijdprogramma geregeld. Met het circula-
tietijdprogramma bepaalt u binnen welke tijdsperiode de verwarmingsregelaar
door de warmwaterregelaar kan worden ingeschakeld en wanneer de circulatie-
pomp niet mag worden ingeschakeld.



6 Werking en instellingen

34 THBEnl2611 08/16 V 1.2

Toetsfunctie

Een (lokale) toets schakelt de circulatiepomp in. Wanneer u de toets indrukt, loopt
de circulatiepomp gedurende de ingestelde "Nalooptijd" en wordt de pomp ver-
volgens uitgeschakeld. De circulatiepomp blijft minstens gedurende de ingestelde
"Blokkeertijd" uitgeschakeld. Deze instellingen worden door de installateur uitge-
voerd.

6.13.4 Circulatietijdprogramma instellen

Met het circulatietijdprogramma bepaalt u in welke periodes de circulatiepomp
mag werken zodat er snel warm water beschikbaar is. Om energie te besparen
wordt buiten de geprogrammeerde periodes de circulatiepomp geblokkeerd. U
kunt elke dag individueel instellen.

Voorwaarde Het menu Circulatieprogramma instellen verschijnt alleen als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

• Een circulatiepomp en de temperatuursensor circulatieretour (TZR) zijn aange-
sloten.

of

• De verwarmingsregelaar is verbonden met de regelaar SystaExpresso II en
heeft bij de inbedrijfstelling automatisch de circulatiepomp herkend of de in-
stallateur heeft de circulatie handmatig ingesteld: Warmwasser > Hoofd-
menu > Systeemgegevens > Circulatie voorhanden > Ja.

In het circulatietijdprogramma kunt u de beide standen Vrij en Geblokkeerd in-
stellen.

Menupad Warmwater > Hoofdmenu > Instellingen > Circulatieprogramma instel-
len

Weekdag of weekblok selecteren

Circulatieprog.

Ma Di Wo Do Vr

Za Zo

U ziet de weekdagen en de ingestelde status. De status wordt als volgt weergege-
ven:

• Groen: Vrij

• Zwart: Geblokkeerd

Dagen met hetzelfde tijdprogramma worden automatisch in blokken samengevat.

Circulatietijdprogramma instellen

Circulatieprog.

Ma Di Wo Do Vr

Za Zo

1. Blader naar de gewenste weekdag of weekblok met  of 

2. Tik op weekdag of weekblok

Circulatieprog.

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

3. Weekdagen toevoegen of deselecteren
Wilt u het tijdprogramma uitsluitend voor een dag van een weekblok wijzigen,
deselecteer dan alle overige dagen en wijzig het tijdprogramma voor die dag.
Deze dag wordt dan uit het weekblok verwijderd en afzonderlijk weergege-
ven. Het tijdprogramma van de rest van het weekblok wordt niet gewijzigd.

4. Bevestig met 

Schakelpunt instellen

1. Blader eventueel met  of  naar het gewenste schakelpunt
Op het display worden altijd 4 schakelpunten weergegeven.
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Circulatieprog.

Ma  Di  Wo  Do  Vr

06:30 vrij

08:30 geblokk.

17:30 vrij

20:00 geblokk.       

2. Tik op tijd en stel de tijd in

Circulatieprog.

Ma  Di  Wo  Do  Vr

06:30 vrij    

08:30 geblokk.

17:30 vrij    

20:00 geblokk.       

3. Tik op stand en stel de stand in

4. Bevestig met 

Circulatieprog.

Ma  Di  Wo  Do  Vr

06:30 vrij    

08:30 geblokk.

17:30 vrij 

20:00 geblokk. 

          

1

5

3

4
2

Circulatieprogramma instellen (voorbeeld)

1 Stand 4 Toets "Terug"

2 Toets "Waarde wijzigen" 5 Schakelpunt

3 Toetsen "omhoog bladeren" en
"omlaag bladeren"

Voorbeeld • U wilt dat op weekdagen vanaf 06:30 warm water direct beschikbaar is. U
heeft het warmwatertijdprogramma desbetreffend geprogrammeerd. U stelt
het eerste schakelpunt in op 06:30 en selecteert de stand Vrij.

• U verlaat het huis om 09:00. Vanaf 08:30 hoeft de circulatiepomp niet meer
te werken. Stel het 2e schakelpunt in op 8:30 en selecteer de stand Geblok-
keerd.

• U bent vanaf 16:30 weer thuis. Vanaf 17:30 wilt u dat er warm water be-
schikbaar is om te koken. Stel het 3e schakelpunt in op 17:30 en selecteer de
stand Vrij.

• Na 20:00 heeft u de circulatiefunctie niet meer nodig. U stelt het laatste scha-
kelpunt in op 20:00 en selecteert de stand Geblokkeerd.

Dagblok, weekblok Dagen met hetzelfde tijdprogramma worden automatisch in blokken samengevat.
Als u het tijdschakelprogramma uitsluitend voor een dag van een weekblok wilt
wijzigen, selecteer dan die dag en wijzig het tijdprogramma voor die dag. Deze
dag wordt dan uit het weekblok verwijderd.

Schakelpunt U kunt de schakelpunten in stappen van 15 minuten wijzigen.

Als u later een extra schakelpunt wilt toevoegen, kunt u het nieuwe schakelpunt
onderaan toevoegen. Selecteer hiervoor een leeg schakelpunt --:-- en voer de tijd
in zoals eerder beschreven. De waarden worden automatisch gesorteerd door de
verwarmingsregelaar. U hoeft de kloktijden niet oplopend of aflopend te sorteren.

Wanneer u een schakelpunt wilt verwijderen, deselecteert u stand (1) in het desbe-
treffende selectieveld Schakelpunt verwijderen .
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6.13.5 Circulatie zoals het warmwatertijdprogramma

U kunt de circulatie in overeenstemming met het warmwatertijdprogramma in-
schakelen. Het circulatietijdprogramma is dan gedeactiveerd.

Menupad Warmwasser > Hoofdmenu > Instellingen > Circulatieprogramma zoals
het verwarmingsprogramma?

De circulatie is als volgt gebaseerd op de instellingen in het warmwatertijdpro-
gramma:

Warmwatertijdprogramma Circulatie

Drinkwaterverwarming tot de ingestel-
de instelwaarde Normaal

Circulatie loopt (Vrij)

Drinkwaterverwarming tot de ingestel-
de instelwaarde Comfort

Circulatie loopt (Vrij)

Geen drinkwaterverwarming (Geblok-
keerd)

Geen circulatie (Geblokkeerd)

6.13.6 Circulatietijdprogramma terugzetten naar de fabrieksinstelling

U kunt de instellingen in het menu Circulatieprogramma instellen terugzetten
naar de fabrieksinstellingen.

Menupad Warmwasser > Hoofdmenu > Instellingen > Circulatieprogramma op
standaard zetten

Fabrieksinstelling Tijdprogramma Tijd Niveau

Ma Di Wo Do Vr 06:00 Vrij

08:00 Geblokkeerd

11:00 Vrij

13:00 Geblokkeerd

18:00 Vrij

22:00 Geblokkeerd

Za, Zo 07:00 Vrij

09:00 Geblokkeerd

11:00 Vrij

13:00 Geblokkeerd

18:00 Vrij

23:00 Geblokkeerd

6.14 Solar (optioneel)
Wanneer u een zonne-installatie gebruikt, kunt u zonneregelaar SystaSolar Aqua II
verbinden met de verwarmingsregelaar. U kunt dan rechtstreeks op het bedie-
ningspaneel van de verwarmingsregelaar de zonne-installatie instellen en waarden
opvragen.

Hoe u de zonne-installatie kunt instellen en waarde kunt opvragen op het bedie-
ningspaneel, vindt u in de documentatie van de aangesloten zonneregelaar.

6.15 Zwembad (optioneel)
Wanneer u met de uitbreiding SystaComfort Pool een verwarmingscircuit voor de
verwarming van het zwembad regelt, kunt u rechtstreeks op het bedieningspaneel
van de verwarmingsregelaar het verwarmingscircuit instellen en waarden opvra-
gen.
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Alle informatie hierover vindt u in de documentatie uitbreiding SystaComfort Pool.

6.16 Pelletkachel (optioneel)
Wanneer u met de uitbreiding SystaComfort Stove een aanvullende pelletkachel
regelt, kunt u rechtstreeks op het bedieningspaneel van de verwarmingsregelaar
de pelletkachel instellen en waarden opvragen.

Alle informatie hierover vindt u in de documentatie uitbreiding SystaComfort Sto-
ve.

6.17 Stukhoutketel of open haard (optioneel)
Wanneer u met de uitbreiding SystaComfort Wood  een aanvullende stukhoutketel
of open haard regelt, kunt u rechtstreeks op het bedieningspaneel van de verwar-
mingsregelaar de stukhoutketel of open haard instellen en waarden opvragen.

Alle informatie hierover vindt u in de documentatie van de uitbreiding SystaCom-
fort Wood.

6.18 Overige instellingen

6.18.1 Instellen van datum en tijd

De datum en tijd zijn af fabriek ingesteld. De datum en tijd blijven ook behouden
bij een stroomuitval. De omschakeling naar de zomertijd wordt automatisch door
de verwarmingsregelaar uitgevoerd.

Menupad Systeem > Instellingen > Tijd

Systeem > Instellingen > Datum

Tijdstip en datum: U kunt het volgende instellen:

• Tijd in formaat hh:mm

• Datum in formaat DD.MM.JJJJ

6.18.2 Standaardscherm selecteren

Het standaardscherm Verwarmingscircuit is standaard af fabriek ingesteld.
Wanneer u een zonne-installatie heeft geïnstalleerd, kunt u kiezen uit verschillende
standaardschermen.

Wanneer het bedieningspaneel langer dan 15 minuten inactief is, springt het
scherm terug naar het standaardscherm.

Menupad Systeem > Instellingen > Keuze standaardscherm

U kunt het volgende selecteren:

• Verwarmingscircuit

• Solar

6.18.3 Achtergrond standaardscherm instellen

U kunt verschillende achtergronden voor de standaardschermen instellen.

Menupad Systeem > Instellingen > Achtergrond standaardscherm

U kunt het volgende instellen:

• Witte achtergrond

• Zwarte achtergrond

6.18.4 Stand-by instellen

U kunt instellen hoe het bedieningspaneel in de stand-bymodus wordt verlicht.

Na 5 minuten in het standaardscherm wordt de verlichting van het bedieningspa-
neel gedimd of uitgeschakeld om energie te besparen.
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Menupad Systeem > Instellingen > Stand-by

U kunt het volgende instellen:

• Gedimd

• Uit

6.18.5 Toetsblokkering instellen

U kunt een toetsblokkering instellen zodat kinderen niet per ongeluk uw verwar-
mingsinstallatie verstellen.

Menupad Systeem > Instellingen > Bediening blokkeren

Is de toetsblokkering geactiveerd, dan verschijnt op het startscherm de vraag Be-
diening toelaten?, zodra het display wordt aangeraakt. Wanneer u deze mel-
ding bevestigt, geraakt u in het pictogrammenoverzicht en kunt u de verwar-
mingsregelaar normaal bedienen.

6.18.6 Toetstoon instellen

U kunt instellen of u een toetstoon moet horen wanneer u op een toets op het be-
dieningspaneel tikt.

Menupad Systeem > Instellingen > Toetstoon

U kunt het volgende instellen:

• Aan

• Uit

6.18.7 Onderhoudsmelding

Regelmatig onderhoud van het apparaat verlengt de levensduur. De bedrijfsveilig-
heid wordt verhoogd.

Zodat de volgende onderhoudsbeurt niet wordt vergeten, verschijnt een onder-
houdsmelding op het bedieningspaneel van de verwarmingsregelaar.

Handelswijze Wanneer de onderhoudsmelding op het display verschijnt, neemt u contact op
met uw installateur. Maak een onderhoudsafspraak. De verwarmingsinstallatie
blijft verder operationeel.

6.18.8 Schoorsteenvegerfunctie activeren

In de schoorsteenvegerfunctie wordt de verwarmingsketel gedurende 30 minuten
op volledig vermogen gebruikt zodat de schoorsteenveger de vereiste metingen
kan uitvoeren.

U kunt de schoorsteenvegerfunctie rechtstreeks met de sneltoets ketel oproepen.

Menupad Ketel > 

De schoorsteenvegerfunctie stopt automatisch. U kunt de schoorsteenvegerfunctie
ook met Beëindigen beëindigen.

Aanwijzing Wanneer een opdroogprogramma voor het Drogen grondlaag is ingesteld, kan
de schoorsteenvegerfunctie niet worden geselecteerd. Neem contact op met uw
installateur.

6.19 Systeemgegevens instellen
De systeemgegevens worden door uw installateur ingesteld. In het menu Sys-
teemgegevens hoeft u geen instellingen uit te voeren.

6.20 Wat te doen als...
In dit hoofdstuk vindt u antwoorden op gebruikelijke vragen over de werking met
het bedieningspaneel S-Touch. Als voorwaarde geldt dat de installatie correct is
aangesloten.



6 Werking en instellingen

THBEnl2611 08/16 V 1.2 39

Sommige maatregelen of uitleg vereisen dat er is voldaan aan bepaalde voorwaar-
den die hier niet beschreven beschreven staan. Meer informatie vindt u in de aan-
gegeven hoofdstukken (pagina).

Wat te doen als... Uitleg/maatregel Pagi-
na

... het water te koud is? Open het warmwaterafnamepunt volledig. Voeg geen koud water toe

Verhoog de warmwatertemperatuur:
Warmwater > Hoofdmenu > Instellingen > Warm water normaal of
Warm water comfort

  [29]

... het water te heet is? Voeg koud water toe via het afnamepunt

Verlaag de warmwatertemperatuur:
Warmwater > Hoofdmenu > Instellingen > Warm water Normaal of
Warm water Comfort

  [29]

... er geen warm water is? De boiler is koud

Controleer of de bedrijfsmodus op Verw.tijdprogr., Perman. normaal of Per-
man. comfort is ingesteld:
Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Functie verwarmen en warm-
water

  [23]

Controleer of drinkwaterverwarming door het warmwatertijdprogramma wordt
vrijgegeven: 
Warmwater > Hoofdmenu > Instellingen > Warm waterprogramma in-
stellen

  [30]

... ik snel warm water nodig heb? Druk op de toets

Open even snel het warmwaterafnamepunt (< 7 seconden) 1)

... het water pas na enige tijd
warm wordt?

Controleer of het circulatietijdprogramma correct is ingesteld:
Hoofdmenu > Instellingen > Circulatieprogramma instellen

  [34]

De overige instellingen moeten door de installateur worden uitgevoerd. Wijs uw
installateur hierop bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt

…ik onverwachts warm water
nodig heb?

Warmwater eenmalig verwarmen

Warmwater > Hoofdmenu > Instellingen > Warmwater eenmalig verwar-
men

  [32]

… het te koud in de kamers is? Draai de thermostaatventielen verder open

Verhoog de kamertemperatuur:
Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Ruimtetemperatuur Normaal
of
Ruimtetemperatuur Comfort

  [25]

Controleer of de bedrijfsmodus op Verw.tijdprogr., Perman. normaal of Per-
man. comfort is ingesteld:
Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Functie verwarmen en warm-
water

  [23]

Controleer of het juiste verwarmingsprogramma is geactiveerd:

Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Functie verwarmen en warm-
water > Verw.tijdprogr. 1,2 of 3

  [23]

Controleer of de schakelpunten van het actieve verwarmingsprogramma correct
zijn ingesteld:

Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Verwarmingspr. instellen

  [25]

… het te warm in de kamers is? Draai de thermostaatventielen verder dicht
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Wat te doen als... Uitleg/maatregel Pagi-
na

… het te warm in de kamers is? Verlaag de kamertemperatuur:
Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Ruimtetemperatuur Normaal
of
Ruimtetemperatuur Comfort

  [25]

…ik de verwarmingstijden wil
veranderen?

Wijzig het verwarmingstijdprogramma
Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Verwarmingspr. instellen

  [25]

… als het 's avonds een keertje
later wordt?

Verleng de geprogrammeerde tijd voor de verwarmingstijd en drinkwaterverwar-
ming via de Partyfunctie:

Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Functie verwarmen en warm-
water > Party

  [24]

... de circulatiepomp te vaak
wordt gestart?

Wijzig het circulatietijdprogramma
Hoofdmenu > Instellingen > Circulatieprogramma instellen

  [34]

... ik op vakantie wil gaan? Stel het vakantieprogramma in:
Verw.circuit > Hoofdmenu > Instellingen > Vakantietijd instellen

  [24]

... er een melding wordt weerge-
geven?

Lees de melding af en wijs de installateur erop bij de eerstvolgende onderhouds-
beurt

... een storing wordt weergege-
ven?

Lees de storingscode af en neem contact op met een installateur

…als de schoorsteenveger langs
komt?

Schoorsteenvegerfunctie activeren

Ketel > 

  [38]

1) Wordt uitsluitend weergegeven bij aanwezigheid van een combibuffer Aqua EX-
PRESSO III.
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7 Onderhoud
De regelaar is onderhoudsvrij.

U kunt de oppervlakken met een bevochtigde doek afnemen.

Gebruik uitsluitend water voor de reiniging. Gebruik geen schurende middelen.
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8 Storingen

8.1 Storing verhelpen

Zo 3. mei 2015            12:45

binnen

buiten                       23,6 °C

21,4 °C

Storing sensor 11

Voorbeeld

► Neem contact op met uw installateur

► Geef uw installateur de weergegeven storingsmelding door, bijv. "Storing sen-
sor 11"
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9 Buiten gebruik stellen

9.1 Het apparaat tijdig buiten gebruik stellen

AANWIJZING

Installatieschade door vorst bij onderbreking van de stroomvoorziening
of stroomuitval

Wanneer de stroomtoevoer naar de regelaar wordt onderbroken, wordt de
vorstbescherming uitgeschakeld. Bij zeer lage temperaturen worden de verwar-
mingsinstallatie en het gebouw blootgesteld aan vorstschade.

► Schakel de stroomvoorziening van de regelaar bij vorstgevaar niet uit

► Bij vorstgevaar en langdurige stroomuitval of voor langdurige werkzaamhe-
den moet de installateur de volledig installatie leegmaken.

Wilt u de installatie voorlopig buiten bedrijf stellen, stel dan de regelaar in op
bedrijfsmodus Uit. De verwarming is uitgeschakeld, de vorstbescherming is actief.
Drinkwaterverwarming en circulatie zijn uitgeschakeld.

Activeer bij tijdelijke afwezigheid (bijv. vakantie) het vakantieprogramma. De
regelaar verwarmt tot de ingestelde waarde Verlagen. Drinkwaterverwarming en
circulatie zijn uitgeschakeld.

Aanwijzing Bij verwarmingsinstallaties met meerdere verwarmingscircuits moet u de instellin-
gen voor elk verwarmingscircuit afzonderlijk uitvoeren.

9.2 Het apparaat definitief buiten gebruik stellen
► Schakel uw installateur in.
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10 Recyclage
Apparaat, accessoires en transportverpakkingen bestaan merendeels uit recycleba-
re grondstoffen.

U kunt apparaat, accessoires en transportverpakkingen voor afvalverwerking inle-
veren bij inzamelingspunten.

► Volg de geldende landelijke voorschriften.

10.1 Recyclage van de verpakking
Transportverpakking wordt verwijderd door uw installateur.

10.2 Recyclage van het toestel
Het toestel en de accessoires behoren niet bij het huishoudelijk afval.

1. Zorg ervoor dat oude toestellen en eventueel aanwezige accessoires op de
juiste wijze worden afgevoerd.

2. Zorg ervoor dat de batterij die in het toestel zit, op de juiste wijze wordt afge-
voerd.

3. Raadpleeg de toepasselijke nationale voorschriften.
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11 Conformiteitsverklaring

EG-documentatiegevolgmachtigde

Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Voorzitter van het bestuur

Karlsbad, woensdag 1 juli 2015

Jürgen Korff
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-2
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2
8

 0
7
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EG-conformiteitsverklaring

De fabrikant

Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Kuchenäcker 2

D-72135 Dettenhausen

Duitsland

verklaart hiermee met exclusieve verantwoordelijkheid 

dat de producten

SystaComfort II   SystaComfort Heat

SystaCompact II   SystaComfort Pool

SystaExpresso II   SystaComfort Stove

SystaSolar Aqua II   SystaComfort Wood

SystaSolar XL II   SystaComfort KAS

     SystaComfort SI KAS

voldoen aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen

2014/35/EU        Laagspanningsrichtlijn

2014/30/EU        Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Toegepaste normen en technische specificaties 

EN 61326-1:2013   EN 61000-4-3:2006 + A1:2008

EN 61326-2-2:2013   EN 61000-4-4:2012

EN 55011:2009   FprEN 61000-4-5:2014

EN 61000-3-2:2006   EN 61000-4-6:2013

EN 61000-3-3:2013   EN 61000-4-11:2004

EN 61000-4-2:2009   EN 61010-1:2010
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12 Menustructuur en standaardwaarden
In het volgende hoofdstuk vindt u de volledige menustructuur en de af fabriek in-
gestelde standaardwaarden. Naargelang de configuratie van de installatie zijn niet
alle menupunten beschikbaar.

12.1 Verwarmingscircuit

Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Sneltoets verwarmingscircuit

• Selectie verwarmingscircuit Selectie bij meerdere verwar-
mingscircuits

• Huidige ruimtetemperatuur °C Meetwaarde

• Kamertemperatuur setpunt °C

• Bedrijfsmodus

– Verwarmingstijdprogramma
1

– Verwarmingstijdprogramma
2

– Verwarmingstijdprogramma
3

– Perman. normaal

– Perman. comfort

– Perman. verlaagd

– Zomer

– Uit

– Party

[23]

• Vakantie [24]

• Verwarmingstijdprogramma 1

• Verwarmingstijdprogramma 2

• Verwarmingstijdprogramma 3

 Hoofdmenu

 Meetwaarden De volgende waarden worden weer-
gegeven:

• Buitentemperatuur TA

• Kamertemperatuur

• Setpunt ruimtetemperatuur

• Vertrektemperatuur kring TV

• Setpunt vertrektemperatuur

• Retourtemperatuur kring TR

°C Meetwaarden [18]

 Instellingen
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Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Functie verwarmen en
warmwater

• Verwarmingstijdprogramma 1

• Verwarmingstijdprogramma 2

• Verwarmingstijdprogramma 3

• Perman. normaal

• Perman. comfort

• Perman. verlaagd

• Zomer

• Uit

• Party

[23]

Ruimtetemperatuur Nor-
maal

°C 20 [25]

Ruimtetemperatuur Comfort °C 22

Ruimtetemperatuur Verla-
gen

°C 15

Verwarmingsprogramma in-
stellen

• Weekdag

• Tijd

• Normaal

• Comfort

• Dalen

• --:-- (nieuw)

• Schakelpunt verwijderen

[25]

Vakantietijd instellen • Datum begin vakantie

• Datum einde vakantie

[24]

Verwarmingsprogramma op
standaard zetten

Overtollige warmte afvoe-
ren

• ja

• nee

nee [28]

 Controle (wordt uitsluitend op het hoofdbedieningspaneel weergegeven)

Status verwarmingskring • Verw.bedrijf

• Verlaagd bedrijf

• Comfortbedrijf

• Voorbereidingstijd

• Verw.grens uit

• TI uit

• Modus warmwater

• TPO geblokkeerd

• Koelen

• WW-voorrang uit

• Vorstbeveiliging

• Uit

• Grondlaag drogen

Weergave
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Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Pomp verwarmingskring
PHK

• 0-100 % Weergave

Selectie wanneer "Bedrijfsmodus
regelaar" op "Hand" of "Test" is
ingesteld.

Menger verwarmingskring • Koud

• Warm

• Uit

Weergave

Selectie wanneer "Bedrijfsmodus
regelaar" op "Hand" of "Test" is
ingesteld.

12.1.1 Verwarmingstijdprogramma's voor verwarmingscircuit 1 instellen

In de onderstaande tabel kunt u uw individuele instellingen invoeren.

Verwarmingstijdprogramma 1 Verwarmingstijdprogramma 2 Verwarmingstijdprogramma 3

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

12.1.2 Verwarmingstijdprogramma's voor verwarmingscircuit 2 instellen

In de onderstaande tabel kunt u uw individuele instellingen invoeren.

Verwarmingstijdprogramma 1 Verwarmingstijdprogramma 2 Verwarmingstijdprogramma 3

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau
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Verwarmingstijdprogramma 1 Verwarmingstijdprogramma 2 Verwarmingstijdprogramma 3

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

12.2 Warmwater

Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Sneltoets warmwater

• Warm water - huidig °C Meetwaarde

• Warm water - setpunt °C

• Nu verwarmen [32]

• Warmwatertijdprogramma [30]

• Circulatietijdprogramma [34]

 Hoofdmenu

 Meetwaarden De volgende waarden worden weer-
gegeven:

• Warm watertemperatuur TWO

• Setpuntwaarde warmwater

• Circulatietemperatuur TZR

°C Meetwaarden [18]

 Warmtehoeveelheden • Warmtehoeveelh. warm water

• Warmtehoeveelh. circulatie

kWh Meetwaarden [21]

 (warmtehoeveelheid wissen)

 (warmtehoeveelheden in grafiek
weergeven)

 Instellingen

Warmwater eenmalig ver-
warmen

• Ja

• Nee

[32]

Warm watertemperatuur
normaal

°C 50 [29]

Warm watertemperatuur
comfort

°C 60

Warmwatertijdprogramma
instellen

• Weekdag

• Tijd

• Normaal

• Comfort

• Geblokkeerd

• --:-- (nieuw)

• Schakelpunt verwijderen

[30]

Warm waterprogramma op
standaard zetten

Warm waterprogramma nu op stan-
daard zetten
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Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Warm waterprogramma zo-
als het verwarmingspro-
gramma?

• ja

• nee

[32]

Circulatietijdprogramma in-
stellen

• Weekdag

• Tijd

• Geblokkeerd

• Vrij

• --:-- (nieuw)

• Schakelpunt verwijderen

[34]

Circulatieprogramma op
standaard zetten

Circulatieprogramma nu op standaard
zetten?

Circulatieprogramma zoals
het verwarmingsprogram-
ma?

• ja

• nee

[35]

 Controle (wordt uitsluitend op het hoofdbedieningspaneel weergegeven)

Status warm water De volgende statussen worden weer-
gegeven:

• Geen WW-behoefte

• Lading

• Vorstbeveiliging

• TPO geblokkeerd

• Nalooptijd

• Wachten op waterafname

• Waterafname

• Inbedrijfstelling

• Circulatie

• Nalooptijd circulatie

• Blokkeertijd circulatie

Weergave

Status circulatie De volgende statussen worden weer-
gegeven:

• Sensor TZR uit

• Aan

• Blokkeertijd

• Nalooptijd

• Geblokkeerd

Weergave

Omschakelventiel ULV • Aan

• Uit

Weergave

Selectie wanneer "Bedrijfsmodus
regelaar" op "Hand" of "Test" is
ingesteld.Boilerlaadpomp LP • Aan

• Uit

Pomp circulatie PZ • Aan

• Uit

Knop circulatie • Open

• Dicht
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12.2.1 Verwarmingstijdprogramma voor warm water instellen

In de onderstaande tabel kunt u uw individuele instellingen invoeren.

Verwarmingstijdprogramma 1 Verwarmingstijdprogramma 2 Verwarmingstijdprogramma 3

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

12.2.2 Verwarmingstijdprogramma voor circulatie instellen

In de onderstaande tabel kunt u uw individuele instellingen invoeren.

Verwarmingstijdprogramma 1 Verwarmingstijdprogramma 2 Verwarmingstijdprogramma 3

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

Weekdag Tijd Tempera-
tuurniveau

12.3 Solar

Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Sneltoets solar
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Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

• Collector (actuele collectortempe-
ratuur)

°C Meetwaarden [15]

• Max. (maximale collectortempera-
tuur vandaag)

°C

• Vandaag (zonne-energierende-
ment vandaag)

kWh

• Totaal (zonne-energierendement
totaal)

kWh

 Hoofdmenu

 Meetwaarden • Collector TSA °C Meetwaarden [19]

• Zonneretour °C

• Solarvertrek TSV °C

• Boiler boven TW °C

• Boiler boven TW2 °C

 (collectortemperatuur in grafiek weergeven)

• Buitentemperatuur collector TAM °C Meetwaarden

• Volumestroom l/min

• Maximale collectortemperatuur °C

• Collector 1 TSA1 °C

• Buitentemperatuur 1 TAM1 °C

• Collector 2 TSA2 °C

• Buitentemperatuur 2 TAM2 °C

 Winst uit zonne-
energie

• ZE-vermogen kW Meetwaarden [21]

• Dagrendement kWh

• Totaal rendement kWh

 (totale opbrengst nu wissen)

 (solaropbrengst in grafiek weergeven)

 Instellingen

Laadstrategie • Voorrang boiler 1

• Voorrang boiler 2

• Max. boiler 1

• Max. boiler 2

Voorrang
boiler 1

 Controle (wordt uitsluitend op het hoofdbedieningspaneel weergegeven)
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Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Status zonne-installatie • Wachten op de zon

• Vorstbeveiliging

• Aanschuiven

• Inschakelvertraging

• Zonne-installatie verwarmt boiler

• Boiler vol

• Collector oververhit

• Handmatig

• Meting

• Noodbedrijf

Weergave

Zonne-pomp 0-100 % Weergave

Selectie wanneer "Bedrijfsmodus
zonneregelaar" op "Hand" of
"Test" is ingesteld.

Gemotoriseerde afsluiter • Aan

• Uit

Omschakelventiel • Aan

• Uit

12.4 Boiler

Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Sneltoets boiler

• Temperatuur boiler boven

• Temperatuur boiler onder

°C Meetwaarden

 Hoofdmenu

 Meetwaarden • Buffertemperatuur warm water
TWO

°C Meetwaarden [20]

• Buffertemperatuur boven TPO °C

• Stelpuntwaarde buffer °C

• Buffertemperatuur onder TPU °C

• Temperatuur warmwatersensor
S1

°C

• Volumestroom warmwatersensor
S1

l/min

• Temperatuur koudwatersensor S2 °C

• Volumestroom drinkwatersensor
S2

l/min

• Temperatuur warm water TWW °C

• Maximaal debiet drinkwater l/min

• Instelwaarde boilertemperatuur °C

 Controle (wordt uitsluitend op het hoofdbedieningspaneel weergegeven)
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Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Boilerpomp Aqua EXPRES-
SO III

% Weergave

12.5 Systeem

Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

 Instellingen

Bediening blokkeren • Ja

• Nee

[38]

Tijd • hh:mm [37]

Datum • dd.mm.jjjj

Keuze standaardachter-
grond

• Verwarmingscircuit

• Solar

Verwar-
mingscir-
cuit

[37]

Standaardachtergrond • Witte achtergrond

• Zwarte achtergrond

[37]

Stand-by • Gedimd

• Uit

[37]

Toetstoon • Aan

• Uit

[38]

Bedrijfmodus alle verwar-
mingskringen gelijk

• Ja

• Nee

Nee

Onderhoudsindicator • Volgende onderhoudsbeurt

• Installateur

• Telefoonnummer

Klok kalibreren s/d 0

Zomertijd automatisch aan-
passen?

• Ja

• Nee

 Taal • Deutsch

• English

• Français

• Italiano

• Español

• Nederlands

• Polski

Deutsch

 Controle
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Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Bedrijfsmodus regelaar • Automatisch

• Test

• Hand

Automa-
tisch

Bedrijfsmodus solarregelaar • Automatisch

• Test

• Hand

• Uit

Automa-
tisch

Status SystaWeb De volgende statussen worden weer-
gegeven:

• Geen netwerk

• Geen verbinding

• Niet ingeschak.

• Verbinding ok

• SystaService LAN

Weergave

Status SD-kaart De volgende statussen worden weer-
gegeven:

• Niet beschikbaar

• Kaart defect

• Kaart aangesloten

Weergave

MAC-adres Weergave [22]

Versie De volgende waarden worden weer-
gegeven:

• Software

• Hardware

• Basissysteem

• Serienummer

Weergave

 Storingen • Storing sensor

• Status ketel

• Storing haard

• Storing zonnes.

• Storing warm water

• Melding warm water

Weergave [42]

12.6 Verwarmingsketel

Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

Sneltoets verwarmingsketel

• Temperatuur ketelaanvoerleiding

• Temperatuur ketelretourleiding

°C Meetwaarden

• Status

– Aan

– Uit
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Hoofdmenu/submenu Waarde Een-
heid

Stan-
daard-
waarde

Ingesteld Gewij-
zigd

Pagi-
na

 (schoorsteenvegerfunctie activeren) [38]

 Hoofdmenu

 Meetwaarden • Keteltemperatuur TK °C Meetwaarde [20]

 Teller • Bedrijfsuren ketel

• Aantal ketelstarts

 (teller wissen)

 Controle (wordt uitsluitend op het hoofdbedieningspaneel weergegeven)

Status ketel • Warm water aan

• Aan

• Geblokkeerde houtketel

• Geblokkeerde haard

• Geblokkeerde TA

Weergave

Ketelpomp PK 0-100 % Weergave

Brandercontact B1 • Uit

• Aan

Weergave
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13 Technische gegevens
Een-
heid

Omgevingstemperatuur °C 0 - 50

Schakelvermogen van de uitgangen V
A

230
1

PWM-uitgang ketelpomp V
kHz

12
1

Maximale totale lengte van de BUS-kabel m 30

Minimale kabeldiameter van de BUS-leiding mm2 2 x 0,75

Afmetingen (hxbxd) wandbehuizing SystaComfort
II

mm 175 x 313 x 75

Afmetingen (hxbxd) Bedieningspaneel S-Touch mm 92 x 132 x 22

Voedingsspanning V
Hz

230 +/- 10 %
50

Opgenomen vermogen (eigen verbruik) W 12

Beschermingstype IP42 volgens EN 60529-1

Beschermingsklasse II conform EN 60730-1

Zekering/fijne zekering AT 3,15

Gangreserve klok Jaar 10

Keuring Alle componenten zijn CE-
conform
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