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Auteursrecht

De eigendoms- en auteursrechten van alle in deze technische documentatie vastgelegde informatie en alle door ons beschik
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Contactpersoon

Neem bij storingen en vragen over onderhouds- en reparatiewerkzaamheden contact op met uw Paradigma-verwarmingsspeci
aalzaak.

Paradigma-verwarmingsspeciaalzaak: 
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1 Ten geleide

1.1 Functie van de handleiding

Deze handleiding informeert u over de verwarmingsregelaar SystaComfort II. U
vindt onder andere informatie over: 

• Veiligheid

• Functiewijze

• Werking

• 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
softwareversie 1.05 vanaf januari 2013.

1.4 Bijbehorende documentatie

Voor de gebruiker

• Bedieningshandleiding verwarmingsregelaar SystaComfort II

• Bedieningshandleiding uitbreiding SystaComfort Heat (optioneel)

• Bedieningshandleiding uitbreiding SystaComfort Pool (optioneel)

• Bedieningshandleiding uitbreiding SystaComfort Stove (optioneel)

• Bedieningshandleiding uitbreiding SystaComfort Wood (optioneel)

Voor de installateur

• Handleiding voor installatie en inbedrijfstelling verwarmingsregelaar Systa
Comfort II

• Handleiding voor installatie en inbedrijfstelling uitbreiding SystaComfort Heat
(optioneel)

• Handleiding voor installatie en inbedrijfstelling uitbreiding SystaComfort Pool
(optioneel)

• Handleiding voor installatie en inbedrijfstelling uitbreiding SystaComfort Stove
(optioneel)

• Handleiding voor installatie en inbedrijfstelling uitbreiding SystaComfort
Wood (optioneel)

• Hydraulische schema's en bedradingsschema's verwarmingsregelaar Systa
Comfort II

1.5 Bewaren van de documenten

De gebruiker van de installatie bewaart de documentatie, zodat deze indien nodig
beschikbaar zijn.
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2 Pictogrammen en presentatieregels

2.1 Toegepaste pictogrammen

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:

GEVAAR

Levensgevaar door stroomstoot, als dit gevaar niet wordt vermeden.

GEVAAR

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel, als dit
gevaar niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING

Mogelijk gevaar voor ernstig lichamelijk letsel, als dit gevaar niet wordt
vermeden.

LET OP

Gevaar voor licht lichamelijk letsel, als dit gevaar niet wordt vermeden.

AANWIJZING

Materiële schade, als dit gevaar niet wordt vermeden.

Aanwijzing met aanvullende behulpzame informatieAanwijzing

2.2 Presentatieregels

In deze handleiding worden de volgende weergaven gebruikt:

Opmaak Beschrijving

Tekst Productnamen en productomschrijvingen worden cursief
weergegeven.

Voorbeeld: SystaComfort

Tekst Menupunten worden in een ander lettertype weergegeven.

Voorbeeld: Meetwaarden opvragen

Tekst > Tekst Menupaden worden in een ander lettertype weergegeven,
de volgorde van de menu's wordt weergegeven door het
teken „>“.

Voorbeeld: Meetwaarden opvragen > vattemperatuur

Tekst Opties en instellingen worden in een ander lettertype weer
gegeven.

Voorbeeld: Werkingswijze Automatisch selecteren

Tekst Kruisverwijzingen naar andere documenten worden cursief
weergegeven.

Voorbeeld: Informatie over onderhoud vindt u in de handlei
ding Onderhoud en storingen verhelpen.

Lettertype en opmaak
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Opmaak Beschrijving

"Tekst" Voor de aanduiding van woordsamenstellingen en over
drachtelijk taalgebruik, worden aanhalingstekens gebruikt.

Voorbeeld: Stop in de "houder pelletbrander" plaatsen.

[32] Bij verwijzingen naar hoofdstukken of terminologie in
dezelfde handleiding wordt het betreffende paginanummer
weergegeven tussen hoekige haakjes.

Voorbeeld: Voor meer informatie, zie hoofdstuk „Normen
en richtlijnen [12]“.

Gebruik voor instructies die uit één stap bestaan of waarbij de volgorde van de
afzonderlijke handelingen niet van belang is.

► Handeling

Gebruik voor instructies die uit meerdere stappen bestaan en waarbij de volgorde
van de afzonderlijke handelingen van belang is.

1. eerste handeling

2. tweede handeling

Tussenresultaat

3. derde handeling

→ Eindresultaat

Gebruik voor opsommingen

• eerste punt (niveau 1)

- eerste punt (niveau 2)

- tweede punt (niveau 2)

• tweede punt (niveau 1)

Aanwijzing met één stap

Aanwijzing met meerdere stappen

Lijst
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3 Voor uw veiligheid

3.1 Gevaren en veiligheidsmaatregelen

Installatie van en werkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend worden uit
gevoerd door een vakman.

Op de elektrische aansluitingen staat spanning. Dit kan een elektrische schok ver
oorzaken.

► Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend worden uit
gevoerd door een vakman.

► Neem de geldende voorschriften in acht.

Ontoelaatbare omgevingscondities kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

► Bescherm het apparaat tegen vocht en continu hoge luchtvochtigheid.

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

Stroomstoot

omgeving

3.2 Waarschuwingen

De waarschuwingen in deze handleiding worden aangeduid met pictogrammen en
signaalwoorden. Het pictogram en het signaalwoord verwijzen naar de ernst van
het gevaar.

3.2.1 Samenstelling van de waarschuwingen

De waarschuwing, die voorafgaat aan elke handeling, wordt als volgt gepresen
teerd:

GEVAAR

Aard en bron van het gevaar

Toelichting bij de aard en bron van het gevaar

► Maatregelen om het gevaar af te wenden

3.3 Conformiteit

Hiermee verklaren wij, als fabrikant, dat dit product overeenstemt met de daaraan
ten grondslag liggende EG-richtlijnen voor het in het handelsverkeer brengen
ervan.

Het product is in overeenstemming met de bepalingen, opgenomen in de navol
gende EG-richtlijnen:  

• 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn

• 2004/108/EG Elektromagnetische compatibiliteit 

3.4 Plichten van de gebruiker

Om een probleemloze werking van de zonnecollector te waarborgen, dient u zich
aan de volgende voorschriften te houden:

► Laat montage, inbedrijfstelling en onderhoud van het apparaat uitvoeren door
een erkende vakman.

► Vraag de installateur om uitleg bij uw installatie.

► Zorg dat de vereiste controles en onderhoudswerkzaamheden worden uitge
voerd.

► Voer alleen werkzaamheden uit, die in de voor u bestemde handleiding
beschreven staan.

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

4.1 Informatie over het product

4.1.1 Beoogd gebruik

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

• Paradigma hoogrendementsketels Modula NT, ModuVario NT of Modula III

• Paradigma hoogrendementsketel Modula II (als aanpassing)

• Paradigma houtpelletketels Pelletti III 

• eentraps olie- of gasketels

De verwarmingsregelaar SystaComfort II kan alleen of in combinatie met de vol
gende regelaars worden gebruikt:

• Paradigma zonne-energieregelaars SystaSolar, SystaSolar Aqua of SystaSolar
Aqua II

• Paradigma verswaterregelaar SystaExpresso

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door de volgende personen:

• Personen met beperkte fysieke, motorische of geestelijke vermogens

• Personen zonder kennis en ervaring

• Kinderen jonger dan 16 jaar

Deze personen moeten onder toezicht staan van een persoon die voor hun veilig
heid verantwoordelijk is, of vooraf instructies krijgen hoe het apparaat gebruikt
moet worden.

Kinderen moeten onder toezicht staan, om er zeker van te zijn dat ze niet met het
apparaat spelen.

Bij werkzaamheden aan het apparaat moeten alle bijbehorende documenten in
acht worden genomen. Bij ondeskundig handelen is de fabrikant niet aansprakelijk
voor hierdoor veroorzaakte schade.

4.1.2 Niet reglementair gebruik

Een anderssoortige toepassing dan de beoogde toepassing is niet toegestaan. Bij
elke andere toepassing, evenals bij wijzigingen aangebracht aan het product, ook
die welke plaatsvonden in het kader van montage of installatie, vervalt elke aan
spraak op garantie.
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4.2 Overzicht van het apparaat

1 2 3

5 4

Overzicht van het apparaat verwarmingsregelaar SystaComfort II

1 Bedieningspaneel verwarmings
ketel 1)

4 Verwarmingsregelaar SystaComfort
II

2 Bedieningspaneel verwarmings
circuit 1 (optioneel)

5 Uitbreiding SystaComfort (optio
neel)

3 Bedieningspaneel verwarmings
circuit 2 (optioneel) 

1) Hoogrendementsketel van Paradigma en houtpelletketel van Paradigma: in de
verwarmingsketel ingebouwd

4.3 Functiebeschrijving

De verwarmingsregelaar SystaComfort II regelt 1 of 2 gemengde verwarmingscir
cuits op basis van de buitentemperatuur of de kamertemperatuur. Daarnaast
stuurt de verwarmingsregelaar SystaComfort II de verwarming van het drinkwater
reservoir door de verwarmingsketel aan.

Bij verwarmingsinstallaties met combivaten of buffervaten van Paradigma regelt de
verwarmingsregelaar SystaComfort II het per laag laden van het vat.

4.3.1 Uitbreidingen

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

• Besturing van een circulatiepomp voor de warmwatercirculatie

• Aansturing van een pelletkachel Pira Vivo of een Wodtke pelletkachel

• Aansturing van een haardkachel of houtketel
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• Regeling van een derde verwarmingscircuit

• Regeling van een zwembadverwarmingscircuit

Voor deze uitbreidingen zijn extra componenten nodig, zoals temperatuursenso
ren, interfaces en uitbreidingskaarten.

4.3.2 Bedieningspaneel 

Di  10:28   20.8°C
Prog. 1  Heizen

1

2

Bedieningspaneel

1 Display 2 Toetsenblok

In de volgende verwarmingsketels is reeds een bedieningspaneel geïnstalleerd:

• Hoogrendementsketels Modula NT en Modula III, ModuVario NT

• Houtpelletketel Pelletti III

Op dit bedieningspaneel kunnen de waarden voor de volledige regeling van de
verwarmingsinstallatie worden afgelezen en ingesteld. 

Daarnaast kunnen er bedieningspanelen worden geïnstalleerd in de woonkamer
voor maximaal 2 verwarmingscircuits.

Bij installaties met meerdere verwarmingscircuits zijn er voor de bediening de vol
gende mogelijkheden:

• Installaties met 2 verwarmingscircuits:

- Beide verwarmingscircuits worden bediend via het bedieningspaneel, dat
in de verwarmingsketel ingebouwd is.

- Beide verwarmingscircuits worden bediend via een afzonderlijk, geza
menlijk bedieningspaneel, dat in de woonkamer gemonteerd is.

- Voor beide verwarmingscircuits is telkens een afzonderlijk bedieningspa
neel gemonteerd in de betreffende woonkamer. Beide verwarmingscir
cuits worden afzonderlijk via het betreffende bedieningspaneel bediend.

• Installaties met 3 verwarmingscircuits:

- Alle 3 verwarmingscircuits worden bediend via het bedieningspaneel, dat
in de verwarmingsketel ingebouwd is.

- Alle 3 verwarmingscircuits worden bediend via een afzonderlijk, geza
menlijk bedieningspaneel, dat in de woonkamer gemonteerd is.

- Voor verwarmingscircuit 1 en verwarmingscircuit 2 is telkens een afzon
derlijk bedieningspaneel in de betreffende woonkamer gemonteerd. Ver
warmingscircuit 3 wordt bediend via het bedieningspaneel van verwar
mingscircuit 1.

Het bedieningspaneel dat met de verwarmingsregelaar SystaComfort II meegele
verd wordt, kan worden geïnstalleerd in de ruimte van de verwarming of in de
woonkamer.

Installaties met Paradigma
verwarmingsketel

Installaties met externe ketel
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Bij installaties met meerdere verwarmingscircuits zijn er voor de bediening de vol
gende mogelijkheden:

• Installaties met 2 verwarmingscircuits:

- Beide verwarmingscircuits worden via een gezamenlijk bedieningspaneel
bediend.

- Voor beide verwarmingscircuits is een afzonderlijk bedieningspaneel
gemonteerd. Beide verwarmingscircuits worden afzonderlijk via het
betreffende bedieningspaneel bediend.

• Installaties met 3 verwarmingscircuits:

- Alle 3 verwarmingscircuits worden via een afzonderlijk, gezamenlijk
bedieningspaneel bediend.

- Voor verwarmingscircuit 1 en 2 is een afzonderlijk bedieningspaneel
gemonteerd. Verwarmingscircuit 3 wordt bediend via het bedieningspa
neel van verwarmingscircuit 1.

4.3.3 Aansturing verwarmingsketel

De verwarmingsregelaar SystaComfort II schakelt de verwarmingsketel naar
behoefte in en uit. 

Bij Paradigma hoogrendementsketels past de verwarmingsregelaar het ketelver
mogen voortdurend aan de warmte die op dat moment nodig is aan. Hiermee
wordt voorkomen dat de verwarmingsketel voortdurend in- en uitgeschakeld
wordt.

4.3.4 Regeling van de verwarmingscircuits

De verwarmingsregelaar SystaComfort II kan de afzonderlijke verwarmingscircuits
als volgt regelen:

• op basis van buitentemperatuur

• op basis van kamertemperatuur

• gecombineerd:

- overdag op basis van buitentemperatuur

- 's nachts op basis van kamertemperatuur

Om de kamertemperatuur correct te meten, moet voor elk verwarmingscircuit op
basis van kamertemperatuur een bedieningspaneel in de woonruimte gemonteerd
zijn.

U kunt voor de kamertemperatuur 3 verschillende gewenste waarden instellen:

• "Gewenste waarde kamertemperatuur Normaal", bijv. 20 °C 

• "Gewenste waarde kamertemperatuur Comfort", bijv. 22 °C

• "Gewenste waarde kamertemperatuur Verlaagd", bijv. 15 °C

In de verwarmingstimer kunt u voor elke dag van de week perioden vastleggen,
waarin de kamertemperatuur wordt ingesteld op de betreffende gewenste waar
den. De regelaar gebruikt de instellingen van de verwarmingstimer in de bedrijfs
modus Automatisch.

Gewenste waarde
kamertemperatuur

4.3.5 Drinkwaterverwarming

De drinkwaterverwarming geschiedt op basis van de volgende waarden:

• gemeten warmwatertemperatuur TWO

• gewenste waarde warmwatertemperatuur

• ingestelde schakeldifferentie

Als de gemeten temperatuur van het warme water TWO met meer dan de inge
stelde schakeldifferentie onder de "Gewenste waarde warmwatertemperatuur"

Verwarmingsketel inschakelen
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zakt, schakelt de verwarmingsregelaar de verwarmingsketel voor de verwarming
van het drinkwater in.

U kunt voor de drinkwaterverwarming 2 verschillende gewenste waarden instel
len:

• "Gewenste waarde warmwatertemperatuur Normaal", bijv. 50 °C

• "Gewenste waarde warmwatertemperatuur Comfort", bijv. 60 °C

In de warmwatertimer kunt u voor elke dag van de week perioden vastleggen,
waarin de warmwatertemperatuur wordt ingesteld op de betreffende gewenste
waarden. De regelaar gebruikt de instellingen van de warmwatertimer in de
bedrijfsmodus Automatisch.

Deze functie kunt u indien nodig gebruiken om snel warm water ter beschikking te
hebben onafhankelijk van de warmwatertimer.

Gewenste waarde
drinkwaterverwarming

Warm water eenmalig verwarmen

4.3.6 Circulatiesturing (optioneel)

De verwarmingsregelaar SystaComfort II neemt optioneel de aansturing van een
circulatiepomp voor de warmwatercirculatie over.

Als bouwzijdig lange warmwaterleidingen aanwezig zijn, koelt het verwarmde
drinkwater in de warmwaterleiding na verloop van tijd af. Bij het tappen van warm
water komt daarom eerst veel koud water uit de leiding. 

Optioneel kunnen een circulatiepomp en een circulatieleiding geïnstalleerd zijn. De
circulatiepomp laat het warme water circuleren tussen het drinkwatervat of het
combivat en de tappunten voor warm water. Daardoor is op de tappunten voor
warm water, bijvoorbeeld in de badkamer of in de keuken, op elk moment warm
water beschikbaar op de gewenste temperatuur.

Om energie te sparen kan de circulatiepomp op bepaalde tijden worden geblok
keerd, bijvoorbeeld 's nachts en op tijden van de dag, waarop zelden warm water
nodig is.

In de circulatietimer kunt u voor elke dag van de week perioden vastleggen, waar
in de circulatie vrijgegeven of geblokkeerd is. De regelaar gebruikt de instellingen
van de circulatietimer in de bedrijfsmodus Automatisch.

De circulatiepomp schakelt uit, zodra de circulatieleiding voldoende verwarmd is.
Daardoor daalt het energieverbruik.

Als de opdrachtgever aan de ingang "Schakelaar circulatie" een schakelaar heeft
aangesloten, kan de circulatiepomp ook via deze schakelaar worden ingeschakeld.
De circulatiepomp blijft voor de duur van de ingestelde nalooptijd ingeschakeld.

Circulatie vrijgeven en blokkeren

Schakelaarfunctie

4.3.7 Timers

Timers kunt u instellen voor de volgende functies:

• Verwarming

• drinkwaterverwarming (optioneel)

• circulatie (optioneel)

In de timer kunt u voor elke dag van de week meerdere tijdstippen vastleggen,
zogenaamde schakelpunten. Aan elk schakelpunt kunt u een niveau toekennen.
Een toegekend niveau geldt altijd tot het volgende schakelpunt. Dat betekent dat
het niveau geldt voor de periode tussen de 2 schakelpunten. Via het niveau stelt u
het volgende in op de regelaar:

• in de verwarmingstimer: de gewenste waarde voor de kamertemperatuur

• in de warmwatertimer: de gewenste waarde voor de verwarming van het
drinkwater

• in de circulatietimer: of de circulatie vrijgegeven of geblokkeerd is
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U kunt maximaal 3 verwarmingstimers per verwarmingscircuit instellen. Via de ver
schillende verwarmingstimers kunt u de regeling van het verwarmingscircuit bij
voorbeeld aanpassen aan wisselende werktijden (ploegendienst).

U kunt de verwarmingstimer terugzetten naar de standaardwaarden die in de
fabriek zijn ingesteld.

Bedrijfsmodus AutomatischAutomatisch 1 gebruikt verwarmingstimer 1,
bedrijfsmodus Automatisch 2 verwarmingstimer 2 en bedrijfsmodus Automa
tisch 3 verwarmingstimer 3.

U kunt 1 warmwatertimer instellen voor de drinkwaterverwarming. 

Als alternatief kunt u voor de warmwatertimer de instellingen overnemen van de
niveaus van de verwarmingstimer. 

U kunt de warmwatertimer terugzetten naar de standaardwaarden die in de
fabriek zijn ingesteld.

U kunt 1 circulatietimer instellen voor de aansturing van de circulatiepomp. 

Als alternatief kunt u voor de circulatietimer de instellingen overnemen van de
warmwatertimer.

U kunt de circulatietimer terugzetten naar de standaardwaarden die in de fabriek
zijn ingesteld.

Verwarmingstimer

Warmwatertimer

Circulatietimer

4.3.8 Het per laag laden van een vat

Bij verwarmingsinstallaties met een combivat of een buffervat regelt de verwar
mingsregelaar SystaComfort II het per laag laden van het vat.

Omdat per laag geladen wordt, hoeft de verwarmingsketel minder vaak ingescha
keld te worden. Het energieverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen bij het
inschakelen van de verwarmingsketel nemen hierdoor af.

4.3.9 Bedrijfsmodi

Automaat 1, 2, 3

De installatie werkt op basis van de instellingen die in de timers, de systeemdata
en in de gebruikersspecifieke instellingen zijn vastgelegd.

• Bedrijfsmodus Automatisch 1 gebruikt de instellingen in verwarmingstimer 1

• Bedrijfsmodus Automatisch 2 gebruikt de instellingen in verwarmingstimer 2

• Bedrijfsmodus Automatisch 3 gebruikt de instellingen in verwarmingstimer 3

Drinkwaterverwarming en circulatie werken volgens de instellingen in de betref
fende timer.

Continu Normaal

Ongeacht de verwarmingstimer gebruikt de regelaar voor de regeling van het ver
warmingscircuit de "Gewenste waarde kamertemperatuur Normaal". Drinkwater
verwarming en circulatie werken volgens de instellingen in de betreffende timer.

Continu Comfort

Ongeacht de verwarmingstimer gebruikt de regelaar voor de regeling van het ver
warmingscircuit de "Gewenste waarde kamertemperatuur Comfort". Drinkwater
verwarming en circulatie werken volgens de instellingen in de betreffende timer.

Continu Verlaagd

Ongeacht de verwarmingstimer gebruikt de regelaar de "Gewenste waarde kamer
temperatuur Verlaagd". Drinkwaterverwarming en circulatie zijn uitgeschakeld.
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Zomer

De verwarming is uitgeschakeld. Drinkwaterverwarming en circulatie werken vol
gens de instellingen in de betreffende timer.

Uit

Verwarming, drinkwaterverwarming en circulatie zijn uitgeschakeld. De vorstbe
scherming is gewaarborgd.

Vakantieprogramma

Voor het vakantieprogramma van de regelaar kunt u de waarden Begin vakan
tie en Einde vakantie instellen. Het vakantieprogramma loopt vanaf Begin
vakantie 00.00 uur tot Einde vakantie 23.59 uur.

Ongeacht de verwarmingstimer gebruikt de regelaar de "Gewenste waarde kamer
temperatuur Verlaagd". Drinkwaterverwarming en circulatie zijn uitgeschakeld.

Bedrijfsmodus Party

De bedrijfsmodus Party kunt u direct vanuit de standaardweergave op het bedie
ningspaneel activeren.

Ongeacht de verwarmingstimer gebruikt de regelaar de "Gewenste waarde kamer
temperatuur Normaal". Ongeacht de warmwatertimer gebruikt de regelaar de
"Gewenste waarde warmwatertemperatuur Normaal". De circulatie is vrijgegeven.

Bij installaties met een combivat of een buffervat is het in de bedrijfsmodus Party
mogelijk om het verwarmingscircuit in de zomer tijdelijk uitsluitend via zonne-
energie te bedienen. 

Hierbij geldt het volgende:

• Zolang de buitentemperatuur boven de ingestelde Verw.grens bedrijf ligt,
blijft het verwarmingscircuit ingeschakeld.

• De verwarmingsketel blijft uitgeschakeld voor de verwarmingsmodus.

• De instelling voor de gewenste waarde van de voorlooptemperatuur van het
verwarmingscircuit komt overeen met het ingestelde voetpunt of bedraagt
minimaal 30 °C.

• Als de temperatuur aan de temperatuursensor TPO onder de ingestelde
gewenste waarde van de voorlooptemperatuur daalt, schakelt de pomp van
het verwarmingscircuit uit.

Schoorsteenvegerfunctie

De "schoorsteenvegerfunctie" kunt u direct vanuit de standaardweergave op het
bedieningspaneel activeren.

Als de "schoorsteenvegerfunctie" actief is, wordt de verwarmingsketel met volledi
ge belasting bediend.

Handmatig bedrijf

De installatie kan in bedrijfsmodus Hand in "noodbediening" blijven functioneren,
als de regelmodus niet meer mogelijk is.

De uitgang van de ketel, de ketelpomp, de pompen van het verwarmingscircuit en
eventueel de bufferlaadpomp zijn ingeschakeld. De regelaar gebruikt de maximale
voorlooptemperatuur als gewenste ketelwaarde voor de verwarming.

Testmodus

Bedrijfsmodus Test is noodzakelijk voor de "testbediening" door de erkende vak
man. In deze bedrijfsmodus kunnen alle uitgangen van de regelaar handmatig
worden in- en uitgeschakeld. De regelmodus is uitgeschakeld.
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Als er 30 min. lang geen toets bediend wordt, wisselt de regelaar automatisch
naar de bedrijfsmodus Automatisch.
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5 Bedieningspaneel bedienen

5.1 Overzicht bedieningspaneel

Di  10:28   20.8°C
Prog. 1  Heizen

1

2

Bedieningspaneel

1 Display 2 Toetsenblok

5.2 Overzicht bediening

Het bedieningspaneel beschikt over 6 toetsen. Via de toetsen kunt u bijvoorbeeld
tussen de menuniveaus wisselen of waarden wijzigen. De toetsen hebben de vol
gende functies:

 een menuniveau lager gaan

 een menuniveau hoger gaan

  bladeren in een menuniveau

  waarden wijzigen

Instelbare waarden worden knipperend weergegeven.Aanwijzing

Menustructuur

hoofdmenu oproepen met  

in het hoofdmenu bladeren met  of  

submenu selecteren met  

terug naar de standaardweergave met  

naar de menupunten bladeren met  of .

waarden wijzigen met  of  

terug naar het hoofdmenu met  

Standaarduitlez.

Hoofdmenu

Submenu

5.3 Standaardschermen

Standaardscherm regelmodus

De volgende informatie wordt weergegeven:

• Weekdag

• Tijd

Di  9:18   20.8°C
Prog. 1  Normaal
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• Temperatuur
afhankelijk van de instelling: Buitentemperatuur of gemeten kamertempera
tuur 

• Verwarmingstimer die op dat moment actief is

De volgende instellingen kunt u direct vanuit de standaardweergave vastleggen:

1. Gewenste kamertemperatuur wijzigen (in stappen van 0,5 K) met  of 

2. Bedrijfsmodus wijzigen met  of 

3. Bedrijfsmodus Party instellen: gelijktijdig op  en  drukken

4. Schoorsteenvegerfunctie instellen: gelijktijdig op  en  drukken

Ruimtetemperat.
wijzig om    0.5K

Bedrijfsmodus
Auto Programma 1

Bedrijfsmodus
Party   Aan

Schoorsteenveger
    Aan

Standaardweergave estrikverwarming

Als de estrikverwarming actief is, verschijnt deze weergave.
TV 35°C 1. dag
grondlaag drogen

Standaardweergave toetsblokkering

Als de toetsblokkering actief is, verschijnt deze weergave.

► Toetsblokkering opheffen: gelijktijdig op  en  drukken

De toetsblokkering wordt 15 min na de laatste toetsbediening automatisch geacti
veerd.

Toetsen geblokk.
+ en - drukken 

Standaardweergave onderhoud

Als de verwarmingsketel onderhouden moet worden, verschijnt deze weergave.
Ketelonderhoud

01234 56789

Standaardweergave bij geblokkeerd bedieningspaneel

Zodra op het in de verwarmingsketel geïntegreerde bedieningspaneel een toets
wordt bediend, verschijnt deze weergave op de extra bedieningspanelen.

De extra bedieningspanelen zijn kortstondig geblokkeerd. 5 min na de laatste
toetsbediening verschijnt weer de standaardweergave.

Bediening
Service actief 
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Standaardscherm Storing

Bij een storing verschijnt een van de volgende weergaven:

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Storingen".
Storing sensor
Prog. 1  Normaal

Storing ketel 
Prog. 1  Normaal

Storing zonnes.
Prog. 1  Normaal

Storing warm water
Prog. 1  Normaal

Standaardweergaven asafvoer

Deze weergaven verschijnen alleen bij installaties met houtpelletketel Pelletti met
Comfort-asafvoer.

Aslade leegmaken: De aslade van de Comfort-asafvoer moet binnenkort wor
den geleegd.

Aslade vol: De aslade van de Comfort-asafvoer moet worden geleegd.

Aslade leegmaken
Prog. 1  Normaal

Aslade vol  
Prog. 1  Normaal

5.4 Overzicht hoofdmenu

• Temperaturen opvragen - gemeten temperaturen weergeven

• ZE-gegevens opvragen - collector TSA, ZE-vermogen, dagopbrengst en
totale opbrengst weergeven
Weergave verschijnt alleen als er een busverbinding met de zonne-energiere
gelaar aanwezig is.

• Verw.circuit 1 instellen - gebruikersspecifieke waarden voor verwarmings
circuit 1 instellen

• Verw.circuit 2 instellen - gebruikersspecifieke waarden voor verwarmings
circuit 2 instellen

• Warm water instellen - gebruikersspecifieke waarden voor drinkwaterver
warming instellen
Weergave verschijnt alleen bij installatie met drinkwaterverwarming

• Circulatie instellen - gebruikersspecifieke waarden voor circulatiecircuit
instellen
Weergave verschijnt alleen bij installatie met circulatiecircuit

• Teller opvragen - tellerstanden opvragen en wissen

• Tijd en datum instellen - tijd en datum instellen

• Toetsblokk. en display - toetsblokkering activeren, standaardweergave
selecteren

• Systeemgegevens Verw.circuit 1 - installatiespecifieke waarden voor ver
warmingscircuit 1 instellen
Deze instellingen worden door de vakman uitgevoerd.

• Systeemgegevens Verw.circuit 2 - installatiespecifieke waarden voor ver
warmingscircuit 2 instellen
Deze instellingen worden door de vakman uitgevoerd.

• Systeemgegevens Ketel/voorr.- installatiespecifieke waarden voor buffer
vat en verwarmingsketel instellen
Deze instellingen worden door de vakman uitgevoerd.
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• Systeemgegevens circulatie - installatiespecifieke waarden voor circula
tiecircuit instellen
Deze instellingen worden door de vakman uitgevoerd.

• Controleprogramma - bedrijfsmodus selecteren
De vakman kan voor testdoeleinden de elektrische verbruikers handmatig in-
en uitschakelen.

• Storing - storingen opvragen

5.5 Bovenliggende bedieningsfuncties

5.5.1 Alfanumerieke tekens instellen

U kunt bijvoorbeeld gebruikersspecifieke namen instellen voor de verwarmingscir
cuits.

U kunt maximaal 11 tekens invoeren. De volgende tekens zijn beschikbaar:

• Spaties

• Punt

• Getallen 0 tot en met 9

• Hoofdletters A tot en met Z

• Kleine letters a tot en met z

Om alfanumerieke tekens in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. Tekens na elkaar selecteren met  of  

De knipperende cursor wijst naar het in te stellen teken.

2. Tekens instellen met  of 

3. bevestigen met 

4. afbreken met 

5.5.2 Numerieke tekens instellen

U kunt bijvoorbeeld maand en jaar van de volgende onderhoudsbeurt en het tele
foonnummer van het onderhoudsbedrijf instellen.

Afhankelijk van de toepassing gelden voor de numerieke tekens de volgende ver
schillende waarden:

• Getallen 0 tot en met 9

• Maand 1 tot en met 31

• Jaar 00 tot en met 99

Om numerieke tekens in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. Tekens na elkaar selecteren met  of 
De knipperende cursor wijst naar het in te stellen teken.

2. Tekens instellen met  of 

3. bevestigen met 

4. afbreken met 

5.5.3 Timer instellen

Timers kunt u instellen voor de volgende functies:

• Verwarming

• drinkwaterverwarming (optioneel)

• circulatie (optioneel)

In de timer kunt u binnen de periode van een week de volgende instellingen vast
leggen:
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• dagen of blokken van dagen vastleggen

• per dag of blok van dagen maximaal 8 schakelpunten vastleggen

• tijd en niveau voor elk schakelpunt vastleggen:

Om de timer in te stellen, gaat u als volgt te werk:

Timer selecteren

Voor de verwarming kunt u 3 verwarmingstimers instellen, voor de drinkwaterver
warming en de circulatie telkens 1 timer.

1. naar het gewenste programma bladeren met  of 

2. verder naar "Dag of blok van dagen kiezen" met , terug naar het submenu
met 

Programma kiezen
Programma 1

Dag of blok van dagen kiezen

1. naar de gewenste dag of het gewenste blok van dagen bladeren met  of

2. verder naar "Tijd wijzigen" met , terug naar het submenu met 

Dagen met dezelfde timer worden automatisch samengevoegd tot blokken van
dagen.

Alle dagen worden altijd ook nogmaals los vermeld, ook als ze reeds aan een blok
van dagen toegewezen zijn.

P :dag(en) kiez.
MaDiWoDoVr

Tijd wijzigen

Het nummer van het schakelpunt wordt rechtsboven weergegeven.

1. Tijd wijzigen met  of 
Mogelijke instelling tijd: 00:00 tot 24:00 uur

2. om een schakelpunt te wissen, tijd "--:--" instellen:
van 23:45 uur uit met  of van 00:00 uur uit met 

3. verder naar "Niveau wijzigen" met , terug met 

MaDiWoDoVr 1
Tijd: 06:00

niveau wijzigen

Het nummer van het schakelpunt wordt rechtsboven weergegeven.

1. Niveau wijzigen met  of 
Mogelijke niveaus (verwarmingscircuit): Normaal, Comfort, Verlaagd, Wissen
Mogelijke niveaus (warm water): Normaal, Comfort, Geblokkeerd, Wissen
Instelbereik niveau (circulatie): Vrij, Geblokkeerd, Wissen

2. om een schakelpunt te wissen, niveau "Wissen" instellen

3. verder naar het volgende schakelpunt met , terug met 

Op deze manier kunt u na elkaar maximaal 8 schakelpunten per dag instellen. De
schakelpunten worden automatisch op tijd gesorteerd.

Nadat u alle schakelpunten hebt ingesteld, kunt u de timer verlaten met .

MaDiWoDoVr 1

06:00 Normaal

Timer overnemen

1. Timer overnemen: Ja instellen met  of  en bevestigen met 

De schakelpunten worden gesorteerd en de instellingen worden overgeno
men.

2. Timer niet overnemen: Nee instellen met  of  en terug met 

Op deze manier kunt u voor de verwarming achter elkaar 3 verwarmingstimers
instellen.

Programma over-
nemen?      Ja
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5.6 Menustructuur gebruiker

Hoofdmenu Submenu Menupunt

Buitentemperatuur TA

Kamertemperatuur

Kamertemperatuur Gewenst

Warmwatertemperatuur TWO 2)

Gewenste waarde warmwatertempe
ratuur

2)

Voorlooptemperatuur verwarmings
circuit TV

10)

Gewenste waarde voorlooptempera
tuur

Retourtemperatuur TR

Voorloop verwarmingscircuit 2 11)

Voorlooptemp. HK2 gewenste waar
de

11)

Retour verwarmingscircuit 2 11)

buffertemperatuur boven TPO 13)

Gewenste waarde buffertemperatuur 12)

buffertemperatuur onder TPU 12)

Circulatie TZR 14)

Temperaturen opvragen

Circulatieschakelaar 4)

Collector TSA

Zonne-energievermogen

Dagopbrengst

Zonne-energiegegevens opvragen 3)

Opbrengst aan zonne-energie

Bedrijfsmodus

Kamertemperatuur Normaal 

Kamertemperatuur Comfort 

Kamertemperatuur Verlaagd

Programma selecterenVerwarmingstimer instellen

Programma overnemen?

VakantiebeginVakantie 

Einde vakantie

Programma selecteren

Verwarmingscircuit 1 instellen

Verwarmingstimer op standaard zet
ten

Op standaard zetten

Bedrijfsmodus

Kamertemperatuur Normaal 

Kamertemperatuur Comfort 

Kamertemperatuur Verlaagd 

Verwarmingscircuit 2 instellen 1)

Verwarmingstimer instellen Programma selecteren
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Hoofdmenu Submenu Menupunt

Programma overnemen?

VakantiebeginVakantie

Einde vakantie

Programma selecterenVerwarmingstimer op standaard zet
ten

Op standaard zetten

Warm water eenmalig verwarmen

Warmwatertemperatuur Normaal

Warmwatertemperatuur Comfort

Warmwaterprogramma instellen 8) Programma overnemen?

Warmwaterprogr. Op standaard zet
ten

8) Op standaard zetten

Warm water als verwarmingspro
gramma

Warm water instellen 2)

Schakeldifferentie warm water

Circulatietimer 9) Programma overnemen?

Circulatieprogr. Op standaard zetten 9) Op standaard zetten

Circulatie instellen 4)

Circulatie als ww-programma

Bedrijfsuren ketel

Aantal ketelstarts

Teller opvragen

Tellers wissen? 6)

Tijd

Datum

Tijd en datum instellen

Klok kalibreren

Toetsblokkering actief

Bedrijfsmodus alle verwarmingscir
cuits gelijk

1)

Standaardweergave buitentempera
tuur

Toetsblokkering en weergave

Standaardweergave verwarmingscir
cuit 1

1)

Systeemdata verwarmingscircuit 1

Systeemdata verwarmingscircuit 2

Systeemdata ketel/buffer

Systeemdata circulatie 4)

De instellingen in dit submenu worden uitgevoerd door de vakman.

Controleprogramma Bedrijfsmodus

Storingen sensor

Storingen ketel 5)

Storingen zonne-energie 3)

Storingen

Storingen warm water 7)
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1) Weergave verschijnt bij installaties met 2 verwarmingscircuits, die via een geza
menlijk bedieningspaneel worden bediend

2) Weergave verschijnt bij installaties met drinkwaterverwarming

3) Weergave verschijnt als verwarmingsregelaar via busleiding verbonden is met de
zonne-energieregelaar

4) Weergave verschijnt alleen als er circulatie aanwezig is

5) Weergave verschijnt bij installaties met Paradigma verwarmingsketel

6) Weergave verschijnt niet bij installaties met Paradigma houtpelletketel

7) Weergave verschijnt als verwarmingsregelaar via busleiding verbonden is met de
verswaterregelaar

8) Weergave verschijnt alleen als de warmwatertimer niet overeenkomstig de ver
warmingstimer ingesteld is

9) Weergave verschijnt alleen als de circulatietimer niet overeenkomstig de verwar
mingstimer ingesteld is

10) Weergave verschijnt alleen als verwarmingscircuit 1 gemengd is

11) Weergave verschijnt alleen bij installaties met 2 verwarmingscircuits

12) Weergave verschijnt alleen bij installaties met combivat of buffervat

13) Weergave verschijnt alleen bij installaties met combivat of buffervat of externe
ketel (olie- of gasketel)

14) Weergave verschijnt bij aangesloten temperatuursensor TZR
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6 bediening

6.1 Temperaturen opvragen

Om de temperaturen op te vragen, gaat u als volgt te werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Temperaturen opvragen bladeren met  

3. submenu oproepen met  

4. naar de menupunten bladeren met  en  

5. instellingen wijzigen met  of  

U kunt diverse temperatuurwaarden en de toestand van de schakelaar voor de cir
culatie opvragen:

buitentemperatuur

gemeten aan temperatuursensor TA, aan de buitenmuur van het gebouw

Kamertemperatuur

gemeten aan het bedieningspaneel met ingebouwde temperatuursensor TO

Gewenste waarde kamertemperatuur

actueel geldende gewenste waarde voor de kamertemperatuur in verwarmingscir
cuit 1

gewenste waarde kamertemperatuur verwarmingscircuit 2

actueel geldende gewenste waarde voor de kamertemperatuur in verwarmingscir
cuit 2

Weergave verschijnt alleen bij installaties met 2 verwarmingscircuits.

warmwatertemperatuur

temperatuur in het bovenste gedeelte van het drinkwatervat of combivat, geme
ten aan temperatuursensor TWO

gewenste waarde warmwatertemperatuur

actueel geldende gewenste waarde voor de warmwatertemperatuur in het drink
watervat of in het bovenste gedeelte van het combivat

voorlooptemperatuur verwarmingscircuit 1

gemeten aan temperatuursensor TV, aan de voorloop van verwarmingscircuit 1
(buisleiding die naar de verwarmingselementen leidt) 

weergave verschijnt alleen bij installaties met gemengd verwarmingscircuit. 

gewenste waarde voorlooptemperatuur verwarmingscircuit 1

actueel geldende gewenste waarde voor de voorlooptemperatuur in verwarmings
circuit 1

temperatuur retourleiding verwarmingscircuit 1

gemeten aan de temperatuursensor TR, aan de retourleiding van verwarmingscir
cuit 1 (buisleiding die van de verwarmingselementen af leidt) 
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voorlooptemperatuur verwarmingscircuit 2

gemeten aan temperatuursensor TV2, aan de voorloop van verwarmingscircuit 2
(buisleiding die naar de verwarmingselementen leidt) 

Weergave verschijnt alleen bij installaties met 2 verwarmingscircuits.

gewenste waarde voorlooptemperatuur verwarmingscircuit 2

actueel geldende gewenste waarde voor de voorlooptemperatuur in verwarmings
circuit 2

Weergave verschijnt alleen bij installaties met 2 verwarmingscircuits.

temperatuur retourleiding verwarmingscircuit 2

gemeten aan de temperatuursensor TR2, aan de retourleiding van verwarmingscir
cuit 2 (buisleiding die van de verwarmingselementen af leidt) 

Weergave verschijnt alleen bij installaties met 2 verwarmingscircuits.

buffertemperatuur boven

gemeten aan temperatuursensor TPO

installaties met buffervat of combivat: temperatuur in het bovenste gedeelte
van het buffervat of combivat

installaties met eentraps olie- of gasketels: temperatuur in de ketelvoorloop
van de verwarmingsketel

Weergave verschijnt alleen bij installaties met buffervaten of combivaten en bij
installaties met eentraps olie- of gasketels.

Gewenste waarde buffertemperatuur

actueel geldende gewenste waarde voor de buffertemperatuur

Weergave verschijnt alleen bij installaties met buffervaten of combivaten.

buffertemperatuur onder

gemeten aan temperatuursensor TPU, temperatuur in het onderste gedeelte van
het buffervat of combivat

Weergave verschijnt alleen bij installaties met buffervaten of combivaten.

Circulatietemperatuur 

gemeten aan temperatuursensor TZR aan de retourleiding van de circulatie

Weergave verschijnt alleen bij installaties met circulatiecircuit en als er een tempe
ratuursensor TRZ aangesloten is.

Circulatieschakelaar

geeft de toestand van de schakelaar voor de circulatie weer

weergave verschijnt alleen bij installaties met circulatiecircuit. 

6.2 Zonne-energiegegevens opvragen

De weergave verschijnt alleen als er een busverbinding naar de zonne-energierege
laar bestaat.

Om de zonne-energiegegevens op te vragen, gaat u als volgt te werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Zonne-energiegegevens opvragen bladeren met  

3. submenu oproepen met  
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4. naar de menupunten bladeren met  en  

5. instellingen wijzigen met  of  

U kunt de volgende zonne-energiegegevens opvragen:

Temperatuur van de collector

temperatuur, gemeten aan de temperatuursensor TSA in de collector

Zonne-energievermogen

actuele vermogen van de zonne-energie-installatie
Het zonne-energievermogen wordt berekend op basis van de volgende meetwaar
den:

• verschil tussen de temperatuur aan de uitgang van de collector en die aan de
ingang van de collector

• volumestroom door de zonne-energie-installatie

Dagopbrengst

de op de betreffende dag tot dan toe door de zonne-energie-installatie opgewek
te hoeveelheid energie

De weergave wordt om middernacht automatisch naar 0 teruggezet.

Opbrengst aan zonne-energie 

de in totaal door de zonne-energie-installatie opgewekte hoeveelheid energie
sinds inbedrijfstelling van de zonne-energie-installatie of sinds het laatste wissen
van de opbrengst aan zonne-energie.

6.3 Instellingen vastleggen - verwarmingscircuit 1 

Om de instellingen voor verwarmingscircuit 1 vast te leggen, gaat u als volgt te
werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Verw.circuit 1 instellen bladeren met  

3. submenu oproepen met  

4. naar de menupunten bladeren met  en  

5. instellingen wijzigen met  of  

De volgende submenu's zijn beschikbaar:

Bedrijfsmodus instellen

U kunt de bedrijfsmodus instellen:

• Automatisch 1, 2 of 3 - Installatie loopt in regelmodus, volgens de instellin
gen in timer 1, 2 of 3.

Drinkwaterverwarming en circulatie werken volgens de instellingen in de
betreffende timer.

• Perman. Normaal - Verwarmingscircuit wordt geregeld op basis van
"Gewenste waarde kamertemperatuur Normaal", drinkwaterverwarming en
circulatie werken volgens de instellingen in de betreffende timer.

• Perman. Comfort - Verwarmingscircuit wordt geregeld op basis van
"Gewenste waarde kamertemperatuur Comfort", drinkwaterverwarming en
circulatie werken volgens de instellingen in de betreffende timer.

• Continu Verlaagd - Verwarmingscircuit wordt geregeld op basis van
"Gewenste waarde kamertemperatuur Verlaagd", drinkwaterverwarming en
circulatie werken volgens de instellingen in de betreffende timer.

Bedrijfsmodus
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• Zomerbedrijf - Verwarming is uitgeschakeld, drinkwaterverwarming en cir
culatie werken volgens de instellingen in de betreffende timer.

• Uit - Verwarming, drinkwaterverwarming en circulatie zijn uitgeschakeld,
vorstbescherming is gewaarborgd.

• Party - Ongeacht de verwarmingstimer gebruikt de regelaar de "Gewenste
waarde kamertemperatuur Normaal". Ongeacht de warmwatertimer gebruikt
de regelaar de "Gewenste waarde warmwatertemperatuur Normaal". De cir
culatie is vrijgegeven.

"Gewenste waarde kamertemperatuur Normaal" instellen

U kunt de "Gewenste waarde kamertemperatuur Normaal" instellen. Als u in de
verwarmingstimer het niveau Normaal instelt, gebruikt de regelaar in de bedrijfs
modus Automatisch de "Gewenste waarde kamertemperatuur Normaal" voor de
regeling van de kamertemperatuur.

Kamertemperatuur Normaal

"Gewenste waarde kamertemperatuur Comfort" instellen

U kunt de "Gewenste waarde kamertemperatuur Comfort" instellen. Als u in de
verwarmingstimer het niveau Comfort instelt, gebruikt de regelaar in de bedrijfs
modus Automatisch de "Gewenste waarde kamertemperatuur Comfort" voor de
regeling van de kamertemperatuur.

Kamertemperatuur Comfort

"Gewenste waarde kamertemperatuur Verlaagd" instellen

U kunt de "Gewenste waarde kamertemperatuur Verlaagd" instellen. Als u in de
verwarmingstimer het niveau Verlagen instelt, gebruikt de regelaar in de bedrijfs
modus Automatisch de "Gewenste waarde kamertemperatuur Verlaagd" voor
de regeling van de kamertemperatuur.

Kamertemperatuur Verlaagd

Verwarmingstimer instellen

U kunt 3 verschillende verwarmingstimers kiezen en eventueel de instellingen wij
zigen.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Bovenliggende bedieningsfuncties".

Verwarmingstimer

Vakantieperiode instellen

U kunt de periode instellen waarin u bijvoorbeeld op vakantie bent.Vakantie

Verwarmingstimer op standaard zetten

U kunt de verwarmingstimer terugzetten naar de standaardwaarden.Verwarmingstimer op standaard
zetten?

6.4 Instellingen vastleggen - verwarmingscircuit 2 

Deze weergave verschijnt alleen, als in de verwarmingsinstallatie geen afzonderlijk
bedieningspaneel voorzien is voor de bediening van een extra verwarmingscircuit.

Om de instellingen voor verwarmingscircuit 2 vast te leggen, gaat u als volgt te
werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Verw.circuit 2 instellen bladeren met  

3. submenu oproepen met  

4. naar de menupunten bladeren met  en  

5. instellingen wijzigen met  of  

Voor verwarmingscircuit 2 kunt u dezelfde submenu's instellen als bij verwar
mingscircuit 1. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Instellingen vastleggen -
verwarmingscircuit 1 [27]".
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6.5 Instellingen vastleggen - drinkwaterverwarming

Bij een verwarmingsinstallatie met een apart bedieningspaneel voor het tweede
verwarmingscircuit heeft u ook op het tweede bedieningspaneel het menu Warm
water instellen tot uw beschikking. De regelaar stelt afwijkende instellingen bij
in het voordeel van de hogere instelwaarde.

Voorbeeld: 

Bedieningspaneel 1: drinkwaterverwarming is op tijdstip X uitgeschakeld
Bedieningspaneel 2: actuele gewenste waarde voor de warmwatertemperatuur is
50 °C
De regelaar neemt als gewenste waarde voor de warmwatertemperatuur 50 °C
over.

Bij levering van de regelaar is de drinkwaterverwarming voor verwarmingscircuit 2
via de warmwatertimer voor alle dagen uitgeschakeld. Zo neemt de regelaar stan
daard alle instellingen over, die u op het bedieningspaneel voor verwarmingscircuit
1 vastlegt.

Om de instellingen voor drinkwaterverwarming vast te leggen, gaat u als volgt te
werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Warm water instellen bladeren met  

3. submenu oproepen met  

4. naar de menupunten bladeren met  en  

5. instellingen wijzigen met  of  

De volgende submenu's zijn beschikbaar:

"Warm water eenmalig verwarmen" instellen

Deze functie kunt u indien nodig gebruiken om snel warm water ter beschikking te
hebben onafhankelijk van de warmwatertimer:

• Ja - drinkwaterverwarming actief

• Nee - drinkwaterverwarming niet actief

Warm water eenmalig verwarmen

"Gewenste waarde warmwatertemperatuur Normaal" instellen

U kunt de "Gewenste waarde warmwatertemperatuur Normaal" instellen. Als u in
de warmwatertimer het niveau Normaal instelt, gebruikt de regelaar in de
bedrijfsmodus Automatisch de "Gewenste waarde warmwatertemperatuur Nor
maal" voor de verwarming van het drinkwater.

Gewenste waarde warm water
Normaal

"Gewenste waarde warmwatertemperatuur Comfort" instellen

U kunt de gewenste waarde "warmwatertemperatuur Comfort" instellen. Als u in
de warmwatertimer het niveau Comfort instelt, gebruikt de regelaar in de
bedrijfsmodus Automatisch de "Gewenste waarde warmwatertemperatuur Com
fort" voor de verwarming van het drinkwater.

Gewenste waarde warm water
Comfort

Warmwatertimer instellen

U kunt drie verschillende warmwatertimers kiezen en eventueel de instellingen wij
zigen.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Bovenliggende bedieningsfuncties".

Deze weergave verschijnt alleen als u bij "Warmwaterprogramma als verwarmings
programma" Nee hebt ingesteld.

Warmwaterprogramma
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Warmwatertimer op standaard zetten

U kunt de warmwatertimer terugzetten naar de standaardwaarden.Warmwaterprogramma op
standaard zetten?

"Warmwatertimer als verwarmingstimer" instellen

U kunt instellen of de warmwatertimer overeen moet komen met de verwar
mingstimer:

• Ja - warmwatertimer als verwarmingstimer

• Nee - warmwatertimer los instellen

Als u Ja instelt, dan neemt de regelaar de instellingen van de niveaus van de ver
warmingstimer over:

Niveau verwarmingstimer Niveau warmwatertimer

Normaal Normaal

Comfort Comfort

Verlaagd Geblokkeerd

Warmwaterprogramma als
verwarmingsprogramma

Schakeldifferentie voor de drinkwaterverwarming instellen

U kunt de schakeldifferentie voor de drinkwaterverwarming instellen. Als de geme
ten temperatuur van het warme water TWO met meer dan de ingestelde waarde
"Schakeldifferentie warm water" onder de "Gewenste waarde warmwatertempe
ratuur" zakt, schakelt de verwarmingsregelaar de verwarmingsketel voor de ver
warming van het drinkwater in.

Schakeldifferentie warm water

6.6 Instellingen vastleggen - circulatie

Bij een verwarmingsinstallatie met een apart bedieningspaneel voor het 2e verwar
mingscircuit heeft u ook op het 2e bedieningspaneel het menu Circulatie instel
len tot uw beschikking. De regelaar stelt afwijkende instellingen als volgt bij:

Bedieningspaneel 1: circulatie is op tijdstip X vrij
Bedieningspaneel 2: circulatie is op tijdstip X geblokkeerd
De regelaar geeft de circulatie vrij.

Bij levering van de regelaar is de circulatie voor het 2e verwarmingscircuit via de
weektimer voor alle dagen geblokkeerd. Zo neemt de regelaar standaard alle
instellingen over, die u op het bedieningspaneel voor verwarmingscircuit 1 vast
legt.

Om de instellingen voor het circulatiecircuit vast te leggen, gaat u als volgt te
werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Circulatie instellen bladeren met  

3. submenu oproepen met  

4. naar de menupunten bladeren met  en  

5. instellingen wijzigen met  of  

De volgende submenu's zijn beschikbaar:

Circulatietimer instellen

Dit scherm verschijnt alleen als u bij "Circulatieprogramma als warmwaterpro
gramma" Nee hebt ingesteld.

U kunt drie verschillende circulatietimers kiezen en eventueel de instellingen wijzi
gen.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Bovenliggende bedieningsfuncties".

Circulatieprogramma
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Deze weergave verschijnt alleen als er een circulatiecircuit aanwezig is.

Circulatietimer op standaard zetten

U kunt de circulatietimer terugzetten naar de standaardwaarden.

Dit scherm verschijnt alleen als er een circulatiecircuit aanwezig is.

Circulatieprogramma op standaard
zetten?

"Circulatietimer als warmwatertimer" instellen

U kunt instellen of de circulatietimer overeen moet komen met de warmwaterti
mer:

• Ja - circulatietimer als warmwatertimer

• Nee - circulatietimer los instellen

Als u Ja instelt, dan neemt de regelaar de instellingen van de niveaus van de
warmwatertimer over:

Niveau warmwatertimer Niveau circulatietimer

Normaal Vrij

Comfort Vrij

Geblokkeerd Geblokkeerd

Deze weergave verschijnt alleen als er een circulatiecircuit aanwezig is.

Circulatieprogramma als
warmwaterprogramma

6.7 Teller opvragen en wissen

De verwarmingsregelaar beschikt over de volgende tellers:

• Bedrijfsurenteller - telt het aantal bedrijfsuren van de verwarmingsketel op

• Aantal starts - telt op hoe vaak de verwarmingsketel tot nu toe ingeschakeld
werd

U kunt de actuele tellerstanden opvragen en wissen.

Bij instalaties met een Paradigma houtpelletketel worden de tellerstanden ook
weergegeven op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel. U kunt de teller
standen alleen op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel wissen.

Om de tellerstanden op te vragen of de tellers te wissen, gaat u als volgt te werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Tellers opvragen bladeren met  

3. submenu oproepen met  

4. naar de menupunten bladeren met  en  

5. instellingen wijzigen met  of  

De volgende submenu's zijn beschikbaar:

Bedrijfsuren van de verwarmingsketel opvragen

De teller telt het aantal bedrijfsuren van de verwarmingsketel op.
Starttijdstip: sinds inbedrijfstelling van de verwarmingsketel of sinds het laatste
wissen van de teller.

Bedrijfsuren ketel

Aantal starts van de ketel opvragen

De teller telt op hoe vaak de verwarmingsketel tot nu toe ingeschakeld werd.
Starttijdstip: sinds inbedrijfstelling van de verwarmingsketel of sinds het laatste
wissen van de teller.

Aantal ketelstarts
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Tellers wissen

► Stel Ja in om de tellers te wissen.Tellers wissen

6.8 Tijd en datum wijzigen

Datum en tijd zijn reeds in de fabriek ingesteld. De instellingen blijven ook bij uitval
van de netspanning behouden. De omstelling tussen zomer- en wintertijd verloopt
automatisch.

Om de fabrieksinstellingen te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Tijd en datum bladeren met  

3. submenu oproepen met  

4. naar de menupunten bladeren met  en  

5. instellingen wijzigen met  of  

De volgende submenu's zijn beschikbaar:

tijd instellen

U kunt de tijd per cijfer instellen.Tijd

datum instellen

U kunt dag van de week, dag, maand en jaar instellenDatum

Klok kalibreren

U kunt het exact lopen van de klok instellen.

• als de klok achterloopt: waarde groter dan nul instellen 

• als de klok vooroopt: waarde kleiner dan nul instellen

Klok kalibreren

6.9 Toetsblokkering en standaardweergave instellen

Om de toetsblokkering en de standaardweergave in te stellen, gaat u als volgt te
werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Toetsblokk. en display bladeren met  

3. submenu oproepen met  

4. naar de menupunten bladeren met  en  

5. instellingen wijzigen met  of  

De volgende submenu's zijn beschikbaar:

Toetsblokkering instellen

U kunt de toetsblokkering activeren. 

• Ja - toetsblokkering is actief

• Nee - toetsblokkering is niet actief

Zolang de toetsblokkering actief is, kunnen de instellingen op de verwarmingsre
gelaar niet worden gewijzigd. De "Standaardweergave toetsblokkering" verschijnt,
zie het hoofdstuk "Standaardweergaven". 

U kunt de toetsblokkering deactiveren door gelijktijdig op de toetsen  en  te
drukken.

Toetsblokkering
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Bedrijfsmodus voor alle verwarmingscircuits gelijk instellen

Deze weergave verschijnt alleen bij installaties met een gezamenlijk bedieningspa
neel voor meerdere verwarmingscircuits.

U kunt instellen of de regelaar de ingestelde bedrijfsmodus moet overnemen voor
alle verwarmingscircuits.

• Ja - de regelaar neemt de bedrijfsmodus van verwarmingscircuit 1 over voor
alle verwarmingscircuits

• Nee - de bedrijfsmodus kan voor elk verwarmingscircuit afzonderlijk worden
ingesteld
De bedrijfsmodus voor het verwarmingscircuit van het zwembad - bij installa
ties met uitbreiding SystaComfort Pool - moet u altijd afzonderlijk instellen.

Bedrijfsmodus alle
verwarmingscircuits gelijk

Temperatuur standaardweergave instellen

U kunt instellen welke temperatuur weergegeven wordt in de standaardweergave.

• Buitentemp. - De buitentemperatuur wordt weergegeven.

• Ruimtetemp. - De actueel geldende Gewenste waarde kamertemperatuur
wordt weergegeven.

Temperatuur standaardweergave

Verwarmingscircuit voor standaardweergave vastleggen

Als via het bedieningspaneel meerdere verwarmingscircuits worden bediend, kunt
u instellen op welk van deze verwarmingscircuits de standaardweergave betrek
king heeft.

Ook alle instellingen die u direct vanuit de standaardweergave vastlegt, hebben
betrekking op dit verwarmingscircuit.

Als aan het verwarmingscircuit een naam toegekend is, wordt deze weergegeven
in de standaardweergave.

Verwarmingscircuit
standaardweergave

6.10 Controleprogramma

Om de instellingen in het controleprogramma vast te leggen, gaat u als volgt te
werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Controleprogramma bladeren met  

3. submenu oproepen met  

4. naar de menupunten bladeren met  en  

5. instellingen wijzigen met  of  

De volgende submenu's zijn beschikbaar:

Bedrijfsmodus instellen

U kunt de bedrijfsmodus Hand instellen.

Als de regelmodus niet meer mogelijk is, kan de installatie door blijven lopen in
"noodbediening" in bedrijfsmodus Hand. De uitgang van de ketel, de ketelpomp,
de pompen van het verwarmingscircuit en eventueel de bufferlaadpomp zijn inge
schakeld. De regelaar gebruikt de maximale voorlooptemperatuur als gewenste
ketelwaarde voor de verwarming.

Bedrijfsmodus Hand
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7 Onderhoud
De regelaar is onderhoudsvrij.

U kunt het display en de behuizing van het bedieningspaneel afwissen met een
vochtige doek. 

► Gebruik geen schurende middelen.

34 THNL2254 11/12 V 2.0 

Onderhoud



8 Storingen

8.1 Storingen weergeven

De regelaar bewaakt de functies van de verwarmingsinstallatie. 

Als er een storing opgetreden is, geeft de regelaar een storingsmelding weer in de
standaardweergave.

Om de storing op te vragen, gaat u als volgt te werk:

1. hoofdmenu oproepen met  

2. naar het menu Storingen bladeren met  

3. submenu oproepen met  

Er kunnen drie verschillende categorieën storingen optreden:

• Storing temperatuursensor - De uitval van een temperatuursensor wordt
weergegeven.

• Storing verwarmingsketel - Bij installaties met Paradigma hoogrendements- of
pelletketels wordt de door de branderautomaat van de verwarmingsketel
doorgegeven storingscode weergegeven. Bovendien wordt de communicatie
tussen de verwarmingsketel en de verwarmingsregelaar bewaakt.

• Storing solarregelaar - Bij installaties met Paradigma solarregelaars wordt de
door de solarregelaar doorgegeven storingscode weergegeven.

• Storing warm water - Bij installaties met Paradigma verswaterregelaar Systa
Expresso wordt de door de verswaterregelaar doorgegeven storingscode
weergegeven.

8.2 Storingen verhelpen

► Schakel uw vakman in.
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9 Buitengebruikstellen

9.1 Het apparaat tijdig buiten gebruik stellen

LET OP

Vorstschade

Als de stroomtoevoer naar de regelaar onderbroken is, werkt de vorstbescher
ming niet. Bij zeer lage temperaturen treedt vorstschade op aan de verwarmings
installatie en aan het gebouw.

► Installatie uitschakelen: Voor alle verwarmingscircuits bedrijfsmodus Uit
selecteren

► Regelaar bij zeer lage buitentemperatuur niet gedurende lange tijd stroom
loos schakelen

► Bij langere stroomuitval of bij langere werkzaamheden moet de vakman de
installatie eventueel volledig leeg laten lopen

Tijdens een langere afwezigheid (bijv. vakantie) kunt u de volgende instellingen
vastleggen:

► Stel in het menu Vakantie de waarde Begin vakantie en de waarde Einde
vakantie in.
Alternatief: stel bedrijfmodus Continu verlaagd in.

Voor de regeling van het verwarmingscircuit gebruikt de regelaar de "Gewenste
waarde kamertemperatuur Verlaagd". Drinkwaterverwarming en circulatie zijn uit
geschakeld.

Bij verwarmingsinstallaties met meerdere verwarmingscircuits moet u deze instel
lingen voor elk verwarmingscircuit afzonderlijk vastleggen.

Aanwijzing

9.2 Het apparaat definitief buiten gebruik stellen

► Schakel uw vakman in.
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10 Afdanking
Het toestel bestaat, evenals de accessoires en transportverpakkingen, voor het
grootste deel uit voor hergebruik geschikte materialen.

U kunt het toestel, de accessoires en de transportverpakkingen via inzamelplaatsen
laten verwijderen.

► Raadpleeg de toepasselijke nationale voorschriften.

10.1 Afvoeren van de verpakking

De vakman, die het toestel installeerde, zorgt voor het afvoeren van de transport
verpakkingen.

10.2 Afvoeren van het toestel

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

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

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

► Raadpleeg de toepasselijke nationale voorschriften.
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11 Technische gegevens

Eenheid

omgevingstemperatuur °C 0 - 50

schakelvermogen van de uitgangen V
A

230
1

maximale totale lengte van de busleiding m 30

minimale kabeldoorsnede van de busleiding mm2 2 x 0,75

afmetingen (H x B x D) mm 175 x 313 x 75

voedingsspanning V
Hz

230 +/- 10 %
50

vermogensopname (eigen verbruik) W 12

beschermingsgraad IP42 volgens EN 60529-1

beschermingsklasse II volgens EN 60730-1

zekering AT 3,15

looptijd klok jaar 10

controle alle componenten zijn CE-con
form
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12 Standaardwaarden
Deze lijst bevat de in de fabriek ingestelde standaardwaarden van de regelaar.
Afhankelijk van het installatieschema zijn niet alle instelmogelijkheden beschik
baar.

► Noteer de waarden die u op de regelaar ingesteld hebt, in deze tabel.

Eenheid Standaardwaarde ingesteld gewijzigd

Verwarmingscircuit 1 instellen

Kamertemperatuur Normaal °C 20

Kamertemperatuur Comfort °C 22

Kamertemperatuur Verlaagd °C 15

Verwarmingscircuit 2 instellen

Kamertemperatuur Normaal °C 20

Kamertemperatuur Comfort °C 22

Kamertemperatuur Verlaagd °C 15

Warm water instellen

warmwatertemp. Normaal °C 50

warmwatertemp. Comfort °C 60

Warm water als verwarmingsprogramma °C Nee

Schakeldifferentie warm water K 5 1)

Circulatie instellen

Circulatie als ww-programma Nee

Toetsblokkering en weergave

Toetsblokkering actief Nee

Bedrijfsmodus alle verwarmingscircuits gelijk Nee

standaardscherm buitentemperatuur

op

Handtekening

1) Bij verwarmingsketel Pelletti III: 10 K, de gewenste waarde van de warmwater
temperatuur met 5 K verhogen

Verwarmingstimer

Programma 1 Programma 2 Programma 3

Weekdag Tijd Niveau Weekdag Tijd Niveau Weekdag Tijd Niveau

Ma - Vr 6.00 Normaal Ma - Do 6.00 Normaal Ma - Do 6.00 Normaal

22.00 Verlaagd 8.00 Verlaagd 22.00 Verlaagd

Za, Zo 7.00 Normaal 15.30 Normaal Vr 6.00 Normaal

23.00 Verlaagd 22.00 Verlaagd 23.00 Verlaagd

Vr 6.00 Normaal Za 7.00 Normaal

8.00 Verlaagd 23.00 Verlaagd

15.30 Normaal Zo 7.00 Normaal

23.00 Verlaagd 22.00 Verlaagd

Za 7.00 Normaal

23.00 Verlaagd
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Programma 1 Programma 2 Programma 3

Weekdag Tijd Niveau Weekdag Tijd Niveau Weekdag Tijd Niveau

Zo 7.00 Normaal

22.00 Verlaagd

Warmwatertimer

Weekdag Tijd Niveau

Ma - Vr 5.00 Normaal

22.00 Geblokkeerd

Za, Zo 6.00 Normaal

23.00 Geblokkeerd

Circulatietimer

Weekdag Tijd Niveau

Ma - Vr 6.00 Vrij

8.00 Geblokkeerd

11.00 Vrij

13.00 Geblokkeerd

18.00 Vrij

22.00 Geblokkeerd

Za, Zo 7.00 Vrij

9.00 Geblokkeerd

11.00 Vrij

13.00 Geblokkeerd

18.00 Vrij

23.00 Geblokkeerd

12.1 Weektimers

Verwarmingscircuit 1 Verwarmingscircuit 2 Warm water

Dag(en) Tijd Niveau Dag(en) Tijd Niveau Dag(en) Tijd Niveau
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Verwarmingscircuit 1 Verwarmingscircuit 2 Circulatie

Dag(en) Tijd Niveau Dag(en) Tijd Niveau Dag(en) Tijd Niveau
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