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Grondbeginselen  
 
 
 
 

Korte beschrijving/ Functies/ Elektrische aansluitingen  

  

Korte beschrijving  
 
De zonneregelaar LOGON B SOL dient 
voor het besturen van thermische 
zonne-installaties voor 
tapwaterbereiding en 
verwarmingsondersteuning.  
 
Hij heeft als stand-alone-regelaar een 
temperatuurverschilregeling voor 
zonne-installaties met max. twee 
collectorvelden en een opslagbeheer 
voor max. twee opslagvaten (boilers).  

Functies  
 

Zonneregelaar met 

collectorbeschermingsfunctie en 
afkoelmogelijkheden  
Tapwatersturing met vrijgavesignaal 

aan externe warmteopwekkers.  
Bufferopslagbeheer  
Eenvoudige 

verwarmingsondersteuning op zonne-
energie  
Integratie ketel vaste brandstoffen  
Retourleidingverhoging  
Geintegreerde bedrijfsurenteller  
Thermische desinfectie van het 

Tapwater schakelbaar 
(legionellaschakeling)  
schakelbare tijd-of 

temperatuurgestuurde circulatiepomp  
Relais- en sensortest voor 

inbedrijfstelling  
Opbrengstmeting zonne-energie  
Verlichte display, voor status- en 

functieaanduidingen in duidelijke taal 
5-talig  

Elektrische aansluitingen  
 

4 sensoringangen (NTC 10kOhm)  
2 toerental geregelde uitgangen 

(halfgeleiderrelais Triac 230V)  
 

1 PWM uitgang (ter aansturing van 

toerental geregelde 
energiebesparende pompen)  

 
H1 ingang (voor impulsteller)  
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Veiligheidsaanwijzingen, normen en voorschriften  

 

 
Veiligheidsaanwijzingen  
Deze handleiding richt zich 
uitsluitend tot bevoegde 
vakkundigen.  
Werkzaamheden aan elektrische 
onderdelen mogen uitsluitend door 
electriciens worden uitgevoerd.  
 
De inbedrijfstelling van de regelaar moet 
door een verwarmingsdeskundige of 
een daartoe benoemde vakkundige 
worden uitgevoerd.  
 

Bij installatie of reparatie aan elektrische 
delen altijd erop letten dat er volledige 
scheiding van het net is. Voer geen 
werkzaamheden uit op 
spanningsvoerende delen.  
 
In de aangesloten opslagvaten kunnen 
temperaturen tot 90°C ontstaan. 
Daarom moet er bij tapwateropslag een 
verbrandingsbeveiliging zijn.  
 

Juiste manier van gebruik  
De zonneregelaar is bestemd voor 
installatie in thermische zonnesystemen, 
onder inachtneming van de in deze 
handleiding gegeven technische 
gegevens.  
 
Oneigenlijk gebruik leidt tot uitsluiting van 
alle aansprakelijkheid.  

 

 
 
Normen en voorschriften  
 
CE-
conformiteitsverklaring  
Het product voldoet aan de relevante 
richtlijnen en is daarom van het CE- 
kenteken voorzien. De 
conformiteitsverklaring kan bij ELCO 
worden aangevraagd.  
 
Bovendien moet men ook nog 
voorschriften navolgen, die 
specifiek voor uw land gelden.  
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Montage 
 
 
 
 

  

 Algemeen 
Installeer de regelaar in een droge 
ruimte waar geen temperaturen van > 
50°C voorkomen. 
  
De zonneregelaar mag alleen worden 
gebruikt met vast aangelegde 
bedrading. 

3,5 

Nadat men de zonne-installatie voor de 
eerste keer in bedrijf stelt, moet men de 
gebruiker de voor hem/haar relevante 
bedieningshandelingen bijbrengen. 
Dit onderricht is de 
verantwoordelijkheid van de bevoegde 
vakkundige. 

Montagevoorbereiding 
Het apparaat heeft twee geperforeerde 
aansluitopeningen. Aan de achterkant 
voor de onzichtbare montage, en vijf 
aan de onderkant voor de zichtbare 
aansluitingen.  
 
De benodigde aansluitopeningen 
moeten voor de montage open worden 
gebroken. 
 
 
 
 
Wandmontage 

Boor de gaten volgens de 

boorafbeelding (zie bladzijde 6).  

Nagel inzetten (indien nodig). 

Bovenste schroef tot op een afstand 

van 3,5mm erin draaien. 

Apparaat op de uitstekende schroef 

zetten (1) en licht naar onder drukken 
(2). 

Daarna de andere schroeven 

vastmaken (3) (4). 
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Montage 
 
 
 

Maten en boorafbeelding 

  

158 

2
1

5
 

45 8 

79 

1
6

5
 

1
2

 

130 

1
5

3
 

65 65 

Openingen voor onzichtbare montage 

Openingen voor zichtbare deel montage 

Maten Boorafbeelding 
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Montage 
 
 
 
Elektrische installatie 

  

Klembenaming Aansluiting 

L,       , N Netaansluiting 

N,      , Q5 Collectorpomp 

N,      , ZX1 Multifunctionele uitgang 

Klemfunctie Aansluiting 

M, P1 PWM Pompuitgang (voor hoogrendement pomp) 

M, H1 Digitale ingang (voor opbrengstmeting (potentiaalvrij)) 

M, B6 Collectorsensoringang 1 

M, BX1 Multifunctionele sensoringang 1 

M, BX2 Multifunctionele sensoringang 2 

M, BX3 Multifunctionele sensoringang 3 

230V aansluitingen 

Laagspanningsaansluitingen 
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Montage 
  
  
  
Elektrische installatie 

  

Elektrische installatie 
  
De elektrische voeding moet voor de 
installatie onderbroken worden! 
  
De aansluitingen voor laag- en 
netspanning zijn gescheiden van elkaar 
aangebracht. Voor het leggen van de 
draden moet aan de eisen van 
veiligheidsklasse II worden voldoen, 
dwz dat sensor- en netleidingen niet 
samen door een kanaal mogen lopen. 
  
Het apparaat mag pas onder spanning 
worden gezet als de electrische 
installatie volledig is afgerond en het 
doosje gesloten is. 
  
Netaansluiting 
De netaansluiting moet op het 3 polige 
klemmenblok van de zonneregelaar op 
een daarvoor bestemd en gezekerd 
circuit worden gelegd.  
  
De zonneregelaar moet met  geschikte 
middelen van het net kunnen worden 
gescheiden. Daarvoor kan men 
schakelaars gebruiken met een 
contactafstand van >3mm of 
leidingbeveiligingsschakelaars. Men 
mag een zekering van max. 10 A voor 
de netaansluiting gebruiken. 
  
De netvoedingskabel moet vast worden 
aangelegd. 
In het algemeen moet men kabels 
gebruiken met een buiten-Ø van 6-8 
mm. 
  
Alle leidingen moeten met de 
meegeleverde trekontlastingen worden 
gemonteerd. 
  
De totale stroom van alle elektrische 
verbruikers mag de 2 A niet 
overschreiden. 

Sensoren monteren 
Voor het monteren van de sensoren 
moet de groene stekker eruitgetrokken 
en 180° gedraaid worden. 
 
Collectorsensor B6 
Sluit de collectorsensor aan op B6 van 
het sensorklemmenblok. 
 
Multifunctionele sensor BX1 tot BX3 
Op de aansluitingen BX1 tot BX3 kan 
men andere sensoren aansluiten, 
waarvan men de functie in de 
parametrisering kan toewijzen. 
 
Ingang H1 
Op H1 kan men het potentiaalvrije 
contact van een doorstroommeter voor 
de opbrengstmeting van de zonne-
energie aansluiten. 
 
Uitgang P1 
Op de uitgang P1 is een PWM-Signaal 
beschikbaar   (5V) voor de 
toerentalsturing van hoogrendement 
pompen.  
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Indicatie- en bedieningselementen 

  

 

Infotoets (1) 

Hier kunnen de volgende gegevens 

worden getoond: 
Gemeten temperaturen, 
bedrijfstoestanden, foutmeldingen, 
zonne-opbrengst. 
Bovendien kan men met de infotoets 
in het niveau voor de deskundige en 
de inbedrijfstelling van de regelaar 
komen. 

 
Bevestigingstoets OK (2) 

Met de OK-toets opent men een 

gekozen menu of een instelregel. Een 
ingestelde waarde moet met de  OK-
toets worden bevestigd. 

 
Draaiknop (3) 

met deze draaiknop kan men bij de 

programmering instellingen kiezen en 
waarden veranderen. 

 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

Escape toets ESC (4) 

Door het drukken op ESC gaat 

men telkens een stap terug, 
ingestelde waarden worden dan 
niet overgenomen.  

 
Aanduiding temperaturen (5)  

Hier worden, afhankelijk van de 

parametrisering, de voor de 
installatie relevante temperaturen 
aangegeven. 

  
Aanduiding collectortemperatuur 
(6) 

Hier wordt de huidige 

collectortemperatuur 1 gegeven.. 

(7) 

(6) 

(8) 

(5) 

Kloktijd (7) 

Aanduiding van de huidige tijd op de 

klok 
 
Toestand van het relais (8) 

Hier wordt de huidige toestand van de 

beide relaisuitgangen aangegeven. 
De zwarte balk geeft aan dat het 
relais is ingeschakeld. 
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Beschrijving display programmering 

  

Menu verlaten 

Kiezen 
(naar rechts/links draaien) 

Bevestigen 

Infotoets 

Proces bezig – a.u.b. wachten 

Foutmeldingen 

Infoniveau geactiveerd 

Programmering geactiveerd 

ECO-functies actief 

Manuele bediening 

Nummer van de bedieningsregel 

Parameterinstelling 

Toets OK indrukken (1x) 

Basisweergave 
(toetsen) 

Toets OK indrukken (1x) 

Toets INFO indrukken (4 sec.) 

Eindgebruiker Inbedrijfstelling Installateur 

- gewenste gebruikerniveau selecteren 
- met toets OK bevestigen 
- gewenste instelling selecteren 
- met toets OK bevestigen 
- met toets ESC terug 
  naar basisinstelling 

- gewenste instelling selecteren 
- met toets OK bevestigen 
- met toets ESC terug 
  naar basisinstelling 

Q5 is actief 

ZX1 is actief 
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Hoofdniveau "Collector 1" 

1 x OK – toets indrukken 

met de + - draaiknop bijv. „Menu Tapwater“ uitkiezen 

1 x OK – toets indrukken 

met de + - draaiknop bijv. in menu Tapwater „Parameter Nr. 1612 Verminderde doelwaarde“ kiezen 

1 x OK – toets indrukken 

met de + - draaiknop huidige waarde veranderen 

1 x OK – toets indrukken -> waarde is opgeslagen  

met 2 x ESC- toets terug naar Hoofdniveau „Collector 1 . . .“  

Parametrisering eindgebruiker 

Menukeuze  Bedienings 
regel 

Keuzemogelijkheid Eenheid Min. Max Fabrieks-
instellingen 

Datum en tijd  1 Uren/Minuten hh:mm 00:00 23.59 `--.-- 

2 Dag/Maand dd:mm 01.01 31.12. `--.-- 

3 Jaar jjjj 2004 2099 `--.-- 

Bedieningseenheid 20 Taal - English, Deutsch, Francais, Italiano, Nederlands Duits 

Klokprogramma 501 1e Fase in hh:mm 00:00 24:00 06:00 

502 1e Fase uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

503 2e Fase in hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

504 2e Fase uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

505 3e Fase in hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

506 3e Fase uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

730 Zomer-/Winter verw grens °C 8 30 20 

Tapwater 1600 Bedrijfsmodus - Uit, Aan, Eco Aan 

  1610 Nom. gew wrde °C Waarde uit bedieningsr. 
1612 

65 55 

  1612 Gewenste wrde 
gereduceerd 

°C 8 Waarde uit bedieningsr. 1610 40 

Diagnose 
warmteopwekking 

8526 24-uur zonne energie 
verm. 

kWh - - - 

8527 Totale zonne energie verm. kWh - - - 

8530 Bedr uren zonne-energie h - - - 

8570 Bedr H vast brandstofketel h - - - 
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Parametrisering verwarmingsdeskundige 

  

Menukeuze  
Bedienings 

regel 
Keuzemogelijkheid Eenheid Min. Max Fabrieksinstellingen 

Datum en tijd  1 Uren/Minuten hh:mm 00:00 23.59 `--.-- 

2 Dag/Maand dd:mm 01.01 31.12. `--.-- 

3 Jaar jjjj 2000 2099 `--.-- 

5 Begin zomertijd Dag/Maand dd:mm 01.01 31.12. 25.03. 

6 Einde zomertijd Dag/Maand dd.mm 01.01 31.12. 25.10. 

Bedieningseenhe
id 

20 Taal - English, Deutsch, Francais, 
Italiano, Nederlands 

Duits 

27 Blokkering programmering - Aan Uit Uit 

Klokprogramma 501 1e Fase in hh:mm 00:00 24:00 06:00 

502 1e Fase uit hh:mm 00:00 24:00 22:00 

503 2e Fase in hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

504 2e Fase uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

505 3e Fase in hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

506 3e Fase uit hh:mm 00:00 24:00 `--.-- 

730 Zomer-/
Winterverwarmingsgrens 

°C 8 30 20 

Tapwater 
(alleen indien 
geactiveerd) 

1600 Bedrijfsmodus - Uit, Aan, Eco Aan 

1610 Nom. gew wrde °C Waarde uit 
bedieningsr. 1612 

65 55 

1612 Gewenste wrde gereduceerd °C 8 Waarde uit 
bedieningsr. 1610 

40 

1620 Vrijgave - 24h/dag, Klokprogramma Klokprogramma 

1640 Legionella functie - Uit, periodiek Uit 

1641 Legionella functie periodiek Dagen 1 7 3 

1644 Tijdstip legionella functie hh:mm ---/00:00 23:50 --- 

1645 Gew wrde legionella functie °C 55 95 65 

1646 Verblijfsduur legionella func min ---/10 360 10 

1647 Circ pomp Legio functie - Aan Uit Aan 

1660 Circ pomp vrijgave - 24h/dag, Klokprogramma Klokprogramma 

1661 Circ pomp cyclus - Aan Uit Uit 

1663 Gew wrde circulatie °C 8 80 45 

Hoofdniveau "Collector 1" 

1 x OK – toets indrukken 

met de + - draaiknop bijv. „Menu Tapwater“ uitkiezen 

1 x OK – toets indrukken 

met de + - draaiknop bijv. in menu Tapwater „Parameter Nr. 1612 Verminderde 

doelwaarde“ kiezen 

1 x OK – toets indrukken 

met de + - draaiknop huidige waarde veranderen 

1 x OK – toets indrukken -> waarde is opgeslagen  

met 2 x ESC- toets terug naar Hoofdniveau „Collector 1 . . .“  

Overzicht van de parameters 
inbedrijfstelling 
de grijze parameterregels worden in het 
inbedrijfstellingsniveau zichtbaar. 
De hele parameterlijst wordt in het 
deskundigenniveau zichtbaar. 
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Parametrisering verwarmingsdeskundige 

  

Menukeuze  
Bedienings 

regel 
Keuzemogelijkheid 

Een 
heid 

Min. Max Fabrieks-instellingen 

Zonne Energie  
 
(alleen indien 
geactiveerd) 
  

3810 Temp diff AAN °C Waarde regel 3811 40 8 

3811 Temp diff UIT °C 0 Waarde regel 3810 4 

3812 Min laadtemp wisselaar 1 °C 8 95 30 

3813 dT IN buffer °C Waarde regel 3814 40 - 

3814 dT UIT buffer °C 0 Waarde regel 3813 - 

3815 Min laadtemp buffer °C 8 95 30 

3822 Laadprio opslagtank - Geen, Tapwaterbuffer, Opslagtank Tapwaterbuffer 

3825 Relatieve laadtijd prio min 2 60 - 

3826 Wachttijd relatieve prio min 1 40 5 

3827 Wachttijd parallelbedrijf min 0 40 - 

3828 Vertraging secundaire pomp s 0 600 60 

3830 Collectorstartfunctie min 5 60 - 

3831 Min. Looptijd ollectorpomp sec 5 120 120 

3834 Gradient collector startfunc min/°C 1 20 - 

3840 Vorstbev collector °C -20 5 - 

3850 Max temp bev collector °C 30 130 - 

3860 Verdamping warmtedrager °C 60 150 110 

3870 Min pomptoerental % 0 100 100 

3871 Max pomptoerental % 0 100 100 

3880 Antivries - Geen, Ethyleenglycol, Propyleenglycol, Ethyleen- en 
Propyleenglycol 

Propyleenglycol 

3881 Antivries concentratie % 1 100 45 

3884 Pomp capaciteit l/h 10 1500 - 

3887 Puls eenheid opbrengst - Geen, kWh, Liter Geen 

3888 Puls wrde opbrengst teller - 1 1000 10 

3889 Puls wrde opbrengst noemer - 1 1000 10 

3896 Correctie aanv.opn. zonnep. °C -20 20 0 

3897 Correctie ret.opn. zonnep. °C -20 20 0 

Vaste 
brandstoffen 
brander 
 
(alleen als 
geactiveerd) 

4110 Min gew wrde °C 8 120 60 

4130 Temp diff AAN °C 1 40 8 

4131 Temp diff UIT °C 0 40 4 

4133 Vergelijkingstemperatuur °C Tapwateropnemer B3, Tapwateropnemer B31, 
Opslagtanktemperatuur B4,  

Opslagtanktemperatuur B41,  Gew wrde aanvoer, Min 
gew wrde 

Opslagtank 
temperatuur B41 

Opslagtank  

 
 
(alleen als 
geactiveerd) 

4700 Nom. gew wrde °C 8 80 55 

4701 Vrijgave   24h/dag, Klokprogramma VG Klokprogramma VG 

4720 Auto opwekkingsblokkade - Geen, Met B4, Met B4/B41   Met B4 

4721 SD opwekkingsblokkade °C 0 20 3 

4750 Max laadtemperatuur °C 8 90 80 

4755 Herkoelingtemperatuur °C 8 95 60 

4757 Herkoeling collector - Uit, Zomer, Altijd   Zomer 

4783 Met zonne toepassing - Nee Ja Ja 

4790 dT IN retouromleiding °C 0 40 10 

4791 dT UIT retouromleiding °C 0 40 5 

4795 Vergelijktemp retouromleidin - Met B4, B41 Met B41 

4796 Werkrichting retouromleiding - Temperatuurdaling, Temperatuurverhoging Temperatuur 
steiging 

4860 Min buffer transfer temp. °C 20 70 50 
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Parametrisering verwarmingsdeskundige 

  

Menukeuze  
Bedienings 

regel 
Keuzemogelijkheid Eenheid Min. Max Fabrieksinstelling 

5021 Transfer verhoging °C 0 30 8 Tapwater 
voorraadvat 
  
(alleen als 
geactiveerd) 
  

5050 Max laadtemperatuur °C 8 80 70 

5055 Herkoelingtemperatuur °C 8 95 70 

5057 Herkoeling collector - Uit, Zomer, Altijd Altijd 

5060 Bedrijfssoort EL verwarm - Zomer, Altijd Altijd 

5061 Vrijgave EL verwarming - 24h/dag, Klokprogramma Klokprogramma 

5093 Met zonne toepassing - Ja Nee Ja 

5130 Transfer strategie - Altijd, Tapwater vrijgave Altijd 

Configuratie 5840 Zonne servomotor - Laadpomp, Omschakelventiel Laadpomp 

5890 Relaisuitgang ZX1 - Geen, Circ pomp Q4,  
Collectorpomp 2 Q16, 

 Zon servomotor buffer K8, 
 Zonpomp ext wiss K9 

,  Alarmuitgang K10, Buffer laadpomp Q11, 
Bufferretourklep Y15, Vaste brndstf br. pomp Q10, 

EL verw tapw K6, Warmtevraag K27 
Buffer laadpomp K11 

geen 

5930 
5931 
5932 

Sensoringang BX 1 
Sensoringang BX 2 
Sensoringang BX 3 

- Geen, 'Tapwateropnemer B3, 'Tapwateropnemer B31, 
 Opslagtanktemperatuur B4, Opslagtanktemperatuur B41, 

Collectorsensor 2 B61, Aanv temp zonne energ B63, 
Ret temp zonne energie B64, Gezam retour opnemer B73, 

 Vaste brndstf br. opn. B22, Tapw circ opnemer B39 

geen 

6085 Functie uitgang P1 - Geen, Volgens uitgang Q5, Volgens uitgang ZX1 Geen 

6097 Opnemertype collector - NTC PT 1000 NTC 

6098 Correctie collectoropnemer °C -20 +20 0 

6099 Collector collectoropnemer 2 °C -20 +20 0 

6200 Opnemer opslaan - Ja Nee Nee 

6205 Reset naar standaard param - Ja Nee Nee 

6207 Boiler release K27 - Tapwaterbuffer, opslagtank Tapwaterbuffer 

6208 Excess heat dischar sensor - Met B3, met B31, met B4, met B41, met B22, met B6 Met B3 

6209 Excess heat discharge temp °C 20 90 80 

6210 Swi diff excess heat disch °C 0 20 2 

6220 Software-versie - 0 99.9 - 

Fout 6710 Reset alarmrelais - Ja Nee     Nee 

6800 Historie 1  - 

                 alleen aanduiding 

6802 Historie 2  - 

6804 Historie 3  - 

6806 Historie 4  - 

6808 Historie 5 - 

In-/uitgangstest 7705 Mod gew wrde Q5 rel test % 0 100 100 

7708 Modulatiesignaal Q5 % 0 100 alleen aanduiding 

7711 Mod gew wrde ZX1 rel test % 0 100 100 

7712 Modulatiesignaal ZX1 % 0 100 

alleen aanduiding 

7750 Collectoropnemer B6 °C -28.0 350 

7820 Opnemertemperatuur BX1 °C -28.0 350 

7821 Opnemertemperatuur BX2 °C -28.0 350 

7822 Opnemertemperatuur BX3 °C -28.0 350 

7842 Puls teller H1 - 0 65535 

Status 8003 Status tapwater -   
  

verscheidene statusmeldingen 
  

8007 Status zonne-energie - 

8008 Status houtketel - 

8010 Status opslagtank - 
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Parametrisering verwarmingsdeskundige 

  

Menukeuze  
Bedienings 

regel 
Keuzemogelijkheid Eenheid Min. Max Fabrieks-instellingen 

Diagnose 
warmte 
opwekking 

8505 Toerental collectorpomp % 0 100 

alleen aanduiding 

8506 Toerental zonpomp ext wis % 0 100 

8507 Toerental zonpomp buffer % 0 100 

8510 Collectortemperatuur 1 °C -28.0 350 

8511 Max collectortemperatuur 1 °C -28.0 350 

8512 Min collectortemperatuur 1 °C -28.0 350 

8513 dt collector 1/wisselaar 1 °C -168.0 350 

8514 dT collector 1/buffer °C -168.0 350 

8519 Aanv. temp. zonne energie °C -28.0 350 

8520 Retour temp. zonne energie °C -28.0 350 

8526 24-uur zonne energie verm. kWh 0 999.9 

8527 Totale zonne energie verm. kWh 0 9999999.9 

8530 Bedr uren zonne-energie h 00:00 - 

8531 Bedr H oververh collector h 00:00 - 

8543 Toerental collectorpomp 2 % 0 100 

8547 Collectortemperatuur 2 °C -28 350 

8550 Dt collector 2/Tapw °C -168 350 

8551 Dt collector 2/buffer °C -168 350 

8560 Vaste brndstf br. temp. °C 0.0 140.0 

8570 Bedr H vast brandstofketel h 00:00 - 

Diagnose 
eindgebruiker 

8703 Gedempte buitentemperatuur °C -50.0 50.0  
 
 
 

alleen aanduiding 

8830 Tapw temperatuur 1 °C 0 140 

8831 Gew wrde tapw temp °C 8 80 

8832 Tapw temperatuur 2 °C 0 140 

8835 Tapw circ temperatuur °C 0 140 

8980 Opslagtanktemperatuur 1 °C 0 140 

8981 Gew wrde opslagtanktemp °C 0 140 

8982 Opslagtanktemperatuur 2 °C 0 140 
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Info-aanduidingen 

  

Informatie aanduiden 
Met de Info-toets kan men 
verscheidene gegevens oproepen 

Mogelijke info-waarden Foutmelding 

Dagopbrengst zonne-energie 

Totaalopbrengst zonne-energie 

 Tapwatertemperatuur 1 

 Tapwatertemperatuur 2 

 Collectortemperatuur 2 

 Temp ketel vaste brandst. 

 Temp bufferopslag 1 

 Temp bufferopslag 2 

 Status Tapwater 

 Status zonneinstallatie 

 Status ketel vaste brandstof 

 Status bufferopslag 
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Foutmelding / Foutcodes 

Foutmelding 
In geval van een probleem verschijnt er 
in het Hoofdniveau een van de 
volgende symbolen 

 Foutmeldingen 
Verschijnt dit symbool, dan is er een 
probleem in de installatie. Druk op de 
Info-toets en lees de informatie die 
dan komt.  

Lijsten aanduidingen 
  
Foutcode Fout-

Code 
Foutbeschrijving 

25 Ketelvoeler hout 

47 Gezam retoursensor 

50 Tapw sensor 1 

52 Tapw sensor 2 

57 Tapw circulatie sensor 

70 Opslagtanksensor 1 

71 Opslagtanksensor 2 

73 Collectorsensor 1 

74 Collectorsensor 2 

126 Tapw. Laadtemperatuur 

127 Legionellatemperatuur 

201 Vorstalarm 

241 Opbrengst aanv sensor 

242 Opbrengst retour sens 

324 BX gelijke voeler 

330 BX1 geen functie 

331 BX2 geen functie 

332 BX3 geen functie 

339 Collectorpomp Q5 naw 

340 Collectorpomp Q16 naw 

341 Collector voel B6 naw 

342 Zonne tapw B31 naw 

343 Zonne intergratie naw 

344 Zonne buffer K8 naw 

346 Ketelpomp Q10 naw 

347 Houtketel versch opn 

349 Buffer vent Y15 naw 
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Instellingen in detail 
 
 
Menu: Datum en tijd  
Menu: Bedieningseenheid 

  

Datum en tijd  
De zonneregelaar heeft een klok. Om 
het schakelkanaal goed te laten 
werken, moet men de tijd en de datum 
juist instellen. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

1 Uren/Minuten - 

2 Dag/Maand - 

3 Jaar - 

Bedieningseenheid 
  
Taal 
Voor de aanduidingen kan men de 
Duitse, Engelse, Italiaanse, Franse en 
Nederlandse taal kiezen. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

20 Taal Duits 

27 Blokkering programmering UIT 

Blokkering programmering 
Als de programmering geblokkeerd is, 
dan kan men parameterwaarden wel 
zien maar niet veranderen. 

Tijdelijke opheffing van de 

programmering. 
De geblokkeerde programmering kan 
binnen het programmeerniveau 
tijdelijk overbrugd worden. Daartoe 
moet men de OK en ESC-toetsen 
gelijktijdig minstens 3 sec ingedrukt 
houden. Deze tijdelijke opheffing van 
de programmeerblokkering duurt tot 
men de programmering verlaat. 

Definitieve opheffing van de 

programmering. 
Eerst moet men de tijdelijke opheffing 
activeren, daarna moet men in de 
instelregel 27 
"Programmeerblokkering" de 
blokkering opheffen.  



 

19 

Instellingen in detail 
 
 
 
Menu: Klokprogramma 

  

Klokprogramma 
 
Het klokprogramma kan door de 
volgende functies gebruikt worden:  
 

Vrijgave van de tapwateropwarming, 

(Bedieningsregel1620) 

Vrijgave van de tapwater circ pomp, 

(Bedieningsregel 1660) 

Vrijgave van de EL verwarming, 

(Bedieningsregel 5061) 
 
Na de ingestelde schakeltijden krijgt 
men een vrijgave (fase Aan) of de 
vrijgave wordt verwijderd (fase Uit). Bij 
het tapwater krijgt men bij de 
schakeltijden een wisseling tussen 
nominale- en verminderde doelwaarde. 

Schakelpunten  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

501 1. Fase aan 6 : 00 

502 1. Fase uit 22 : 00 

503 2. Fase aan - - : - - 

504 2. Fase uit - - : - - 

505 3. Fase aan - - : - - 

506 3. Fase uit - - : - - 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

730 Zomer-/Winterverwarmingsgrens 20°C 

Automatische zomer- / winter-
herkenning 
  
De zonneregelaar bepaalt de toestand 
zomer / winter automatisch. 
  
Hij analiseert de tijdens de nacht op de 
collector gemeten temperatuur en 
berekent daaruit een gemiddelde 
temperatuur. 
Ligt de resulterende temperatuur boven 
de hier ingestelde zomer-/
winterverwarmingsgrens, dan zal de 
regelaar dat als zomer beschouwen, 
anders als winter. 

Het zomerbedijf wordt in de display met 
het symbool ECO aangegeven. 
  

Mogelijke functies in zomerbedrijf: 

de afkoeling van de opslag in de 

collectoren (bedieningsregels 4757 
en 5057) kan vrijgegeven worden. 

de electroinzet voor 

tapwaterbereiding (bedieningsregel 
5060) kan vrijgegeven worden. 

de externe warmtevraag K27 

(bedieningsregel 6207) voor de 
tapwater- of bufferopslag kan 
geblokkeerd worden. 
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Menu: Tapwater 

Doelwaarde 
Het tapwater kan naar verschillende 
doelwaarden gebracht worden. 
Afhankelijk van het gekozen 
bedrijfstype worden deze doelwaarden 
actief en voeren zo naar de 
verschillende temperatuurniveau's in de 
TWW-opslag. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

1610 Nom. gew wrde 55°C 

1612 Gewenste wrde gereduceerd 40°C 

TWWR  tapwater-verminderde doelwaarde 
TWWN  tapwater-nominale doelwaarde 
TWWmax tapwater-nominale doelwaarde maximum 

Vrijgave  
  
   
  
24h/dag 
De tapwatertemperatuur wordt 
onafhankelijk van tijdprogramma's 
voortdurend op de nominale 
doelwaarde van de 
tapwatertemperatuur gehouden.  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

1620 Vrijgave 
   24h/dag 
   Klokprogramma 

Klokprogramma 

0 6 12 18 24 h

2
3

7
1
Z

1
8

Klokprogramma 
De tapwater-doelwaarde wordt volgens 
het tijdprogramma tussen de nominale 
en de verminderde doelwaarde van de 
tapwatertemperatuur omgeschakeld. 

0 6 12 18 24 h

2
3

7
3
Z

2
4

Voorbeeld  

Voorbeeld  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

1600 Bedrijfsmodus 
   Uit 
   Aan 
   Eco 

Aan 

Algemeen geldt: 
De tapwaterfunctie en het bijbehorende 
menu zijn pas actief als in het 
configuratiemenu de betreffende 
multifunctionele sensoren 5930-5932 
geactiveerd worden. 
  
Bedrijfsmodus 
Het bedrijfstype beinvloedt de 
drinkwateropwarming door bestuurbare 
warmteopwekkers (electro-
verwarmingselement, externe 
warmtevraag K27).  
  

Uit 

Het tapwater wordt alleen met zonne-
energie verwarmd. Bestuurbare 
opwekkers worden alleen bij 
vorstbeveiliging actief. 
  
 

Aan 

Het tapwater wordt volgens het 
tijdprogramma door bestuurbare 
opwekkers op de comfort-doelwaarde 
gebracht. 
 

Eco 

Het tapwater wordt door bestuurbare 
opwekkers alleen op de verminderde 
doelwaarde gehouden.  

Algemeen: 
Voor de legionellafunctie 
(bedieningsregel 1640) worden de 
bestuurbare opwekkers indien nodig 
ingeschakeld. 
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Menu: Tapwater 

  

Legionellafunctie  
Periodiek 

De Legionellafunctie wordt volgens 
een ingestelde periode 
(bedieningsregel 1641) herhaald. 
Wordt de legionelladoelwaarde door 
een zonne-installatie onafhankelijk 
van de ingestelde tijdperiode vervuld, 
dan wordt de periode opnieuw 
gestart. 

Uit 

Er wordt geen Legionellafunctie 
uitgevoerd 

  
Legionellafunctie tijdpunt 
De tijd van de Legionellafunctie kan 
worden ingesteld. 
  
Legionellafunctie doelwaarde 
De tapwateropslag wordt tot de hier 
ingestelde Legionelladoelwaarde 
verwarmd. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

1640 
Legionella functie 
   Uit 
   Periodiek 

Uit 

1641 Legionella functie periodiek Om de 3 dagen 

1644 Tijdstip legionella functie - - : - - 

1645 Gew wrde legionella functie 65°C 

1646 Verblijfsduur legionella func 10 min 

1647 Circ pomp Legio functie Aan 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

1660 
Circulatiepomp vrijgave 
   24h/dag 
   Klokprogramma 

Klokprogramma 

Circulatiepomp 
  
  
Circulatiepomp vrijgave 
Is er een circulatiepomp op de uitgang 
ZX1 geparametriseerd, dan kan men 
instellen wanneer deze wordt 
vrijgegeven. 
   
  
  
Circulatiepomp cyclisch bedrijf 
Is deze functie ingeschakeld, dan wordt 
de circulatiepomp tijdens de vrijgavetijd 
telkens voor 10 minuten in, en dan voor 
20 minuten weer uitgeschakeld. 
  
  
Circulatie-doelwaarde 
Wordt een sensor in de tapwater-
verdeelleiding gemonteerd (B39), dan 
zal de zonneregelaar de waarde 
daarvan bewaken. Komt deze dan 
onder de circulatie-doelwaarde, dan 
wordt de circulatiepomp geactiveerd tot 
de temperatuur op de sensor boven de 
doelwaarde ligt. 
  
Aanwijzing: 
De circulatiepomp heeft een nalooptijd 
van ca. 10 min. 

Legionellafunctie doorbrengtijd 
Tijdsduur dat de Legionelladoelwaarde 
ingeschakeld blijft. 
  
Legionellafunctie 
Circulatiepomp 
Een eventueel aanwezige 
circulatiepomp voor tapwater wordt 
tijdens de beschermende 
Legionellafunctie ingeschakeld. 

Opgelet: 
Tijdens de Legionellafunctie kan het 
water uit de kraan erg heet worden. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

1661 
Circ pomp cyclus 
   Uit 
   Aan 

Uit 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

1663 Gew wrde circulatie 45°C 
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Menu: Zonne Energie 

  

Opwarmregelaar (delta T) 
tapwateropslag 
Om de tapwateropslag met een 
warmtewisselaar op te kunnen warmen, 
moet het temperatuurverschil tussen de 
collector en de opslag voldoende groot 
zijn. Bovendien moet de collector de 
minimale opwarmtemperatuur van de 
betreffende opslag bereikt hebben. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3810 Temp diff AAN 8 °C 

3811 Temp diff UIT 4 °C 

3812 Min laadtemp wisselaar 1 30°C 

T

t

TSp

Tkol

SdEin

SdAus

On

OFF

2
3

5
8
Z

1
2

Tkol  Collectortemperatuur 
On/Off Collectorpomp 
SdEin Temp’verschil AAN 
SdAus Temp’verschil UIT 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3813 dT IN buffer - 

3814 dT UIT buffer - 

3815 Min laadtemp buffer 30°C 

Opwarmregelaar (dT) bufferopslag 
Voor de bufferopslag kan men aparte 
verschilwaarden parametriseren voor in
- en uitschakelen. 
Bij instelling „- - -“ worden de in-/
uitschakelverschillen van de 
tapwateropslag (BZ 3810-3812) voor 
de bufferopslag overgenomen. 

Zeilennr. Bedienzeile Werkseinstellung 

3822 Laadprio opslagtank 
   Geen 
   Tapwaterbuffer 
   Opslagtank 

Tapwaterbuffer 

Opwarmvoorrang opslag 
Zijn er meerdere wisselaars in een 
installatie beschikbaar, dan kan een 
voorrang worden ingesteld voor de 
geintegreerde opslagvaten, die de 
opwarmvolgorde vastlegt. 

Geen 

Elke opslag krijgt afwisselend een 
temperatuurverhoging van 5 °C totdat 
elke doelwaarde in een Niveau A of B 
(zie onder) bereikt is. Pas als alle 
doelwaarden zijn bereikt, zullen de 
opslagen van het volgende niveau 
worden opgewarmd. 

Tapwaterbuffer 

De tapwateropslag wordt tijdens zonne-
opwarming bevoorrecht. Er wordt in elk 
niveau A, B (zie onder) met voorrang 
verwarmd. Pas daarna worden 
verbruikers ernaast in het gelijke niveau 
verwarmd. Zodra alle doelwaarden in 
een niveau bereikt zijn, worden die van 
het volgende niveau verwarmd, waarbij 
ook dan weer voorrang wordt verleend 
aan de tapwateropslag. 

Opslagtank 

De bufferopslag krijgt voorrang tijdens 
het opwarmen met zonne-energie. 
Deze wordt in elk niveau A, B (zie 
onder) met voorrang verwarmd. Pas 
daarna worden verbruikers ernaast in 
het gelijke niveau verwarmd. Zodra alle 
doelwaarden in een niveau bereikt zijn, 
worden die van het volgende niveau 
verwarmd, waarbij ook dan weer 
voorrang wordt verleend aan de 
bufferopslag. 

Niveau Tapwateropslag Bufferopslag 

A 1610 Nom. gew wrde 4700 Nom. gew wrde 

B 5050 Max laadtemperatuur 4750 Max laadtemperatuur 
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Menu: Zonne Energie 

 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3830 Collectorstartfunctie - - - 

Collectorstartfunctie 
Als de temperatuur bij de collector 
(vooral bij vacuumbuizen) bij 
uitgeschakelde pomp niet op de juiste 
manier kan worden gemeten, kan de 
pomp van tijd tot tijd automatisch 
worden ingeschakeld. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3831 Min. Looptijd collectorpomp 120 sec 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3825 Relatieve laadtijd prio - - - 

3826 Wachttijd relatieve prio 5 min 

3827 Wachttijd parallelbedrijf - - - 

Relatieve laadtijd prio 
Als de opslag met voorrang niet kan 
worden opgewarmd, wordt tijdens de 
ingestelde tijd voorrang verleend aan 
de volgende opslag. 
Zodra de opslag met voorrang (volgens 
de instelling "Opwarmvoorrang opslag") 
weer beschikbaar is voor opwarming, 
wordt de "voorranguitlening" meteen 
afgebroken. 
Is de parameter Opwarmtijd relatieve 
voorrang uitgeschakeld (---), dan wordt 
in principe volgens de instellingen 
„Opwarmvoorrang opslag“ voorrang 
gegeven. 

Wachttijd relatieve prio  
Tijdens de ingestelde tijd wordt de 
afgave van de voorrang vertraagd. 
Daarmee voorkomt men een te vaak 
ingrijpen van de relatieve voorrang.  

Wachttijd parallelbedrijf  
Bij voldoende zonnevermogen is bij 
gebruik van opwarmpompen in 
parallelbedrijf mogelijk. Daarbij kan 
naast de huidige op te warmen opslag 
ook de tweede opslag worden 
verwarmd. Het parallelbedrijf kan door 
een wachttijd worden vertraagd. Zo kan 
de inschakeling van de opslagvaten bij 
parallelbedrijf in fasen verlopen. 
Door de instelling (---) wordt het 
parallelbedrijf uitgeschakeld. 

Met deze parameter wordt gedefinieerd 
na welke tijdsintervallen de 
collectorpomp in bedrijf wordt genomen 

Min. Looptijd collectorpomp 
De collectorpomp blijft voor tenminste 
de geparametriseerde tijd 
ingeschakeld.  

Hij loopt dan telkens voor de tijd die is 
ingesteld in de "Minimale looptijd 
Coll.pomp" (bedieningsregel 3831)  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3834 Gradient collector startfunc - - - 

Gradient collector startfunc 
Zodra de temperatuurstijging aan de 
collectorsensor de ingestelde gradient 
bereikt, wordt de collectorpomp 
ingeschakeld.  
 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3828 Vertraging secundaire pomp 60 s 

Vertraging secundaire pomp 
Bij zonnesystemen met een externe 
warmtewisselaar kan de secundaire 
pomp K9 tussen externe 
warmtewisselaar en opslag met 
vertraging worden ingeschakeld. 
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Menu: Zonne Energie 

  

Collector oververh. bescherming 
Bestaat er het gevaar dat de collector 
te warm wordt, dan kan het opwarmen 
van de opslag voortgezet worden, 
zodat de collector zijn teveel aan 
warmte kwijt kan. Is de 
opslagveiligheidstemperatuur: 
Tapwateropslag 80°C of 
bufferopslag 90°C bereikt, dan wordt 
het opwarmen afgebroken. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3850 Max temp bev collector - - - 

2
3
5
8
Z

1
4

Tkol

TSp

TKolUe

TSpMax

1°C

1°C

T

t

TSp

TSpSi

On

Off

TSpSi Opslag-veiligheidstemperatuur 
TSp Opslagtemperatuur 
TKolUe Oververh.bescherm.temperatuur collector 
TSpmax Max. Opwarmtemperatuur (nominale doelwaarde tapwater) 
Tkol Collectortemperatuur 
On/Off Collectorpomp 
T Temperatuur 
t Tijd 

Medium verdampingstemperatuur 
Bij verdampingsgevaar van de 
warmtedragervloeistof vanwege een te 
hoge collectortemperatuur, wordt de 
collectorpomp uitgeschakeld, om het 
warmlopen daarvan te vermijden. Dit is 
een functie ter bescherming van de pomp. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3860 Verdamping warmtedrager 110°C 

Collector vorstbeveiliging 
Bij vorstgevaar aan de collector wordt 
de collectorpomp in bedrijf genomen, 
om het bevriezen van de 
warmtevloeistof te voorkomen. 

Daalt de collectortemperatuur onder 

de vorstbeschermingstemperatuur, 
dan schakelt de collectorpomp aan: 
TKol < TKolFrost. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3840 Vorstbev collector Uit 

Stijgt de collectortemperatuur 1°C boven 

de vorstbeschermingstemperatuur, dan 
wordt de collectorpomp weer 
uitgeschakeld: TKol > TKolFrost + 1. 

Toerentalsturing pompen 
Er bestaat de mogelijkheid om het 
toerental van de op Q5 en ZX1 
aangesloten pompen met pulsen te 
besturen.  
  
Het toerentalbereik van deze sturing 
kan met een minimum en maximum 
worden ingeperkt. De instelling is 
werkzaam voor beide pompen. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3870 Min pomptoerental 100% 

3871 Max pomptoerental 100% 

Opgelet: De toerentalsturing met 
pulsen mag niet met electronische 
energiespaarpompen worden gebruikt. 
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Menu: Zonne Energie 

  

Opbrengstmeting 
De zonneregelaar is voorzien van een 
functie voor de meting van de energie-
opbrengst.  
  
Met behulp van de gemeten 
temperaturen en de 
installatiedoorstroom (gemeten of 
parametriseerd) wordt de dag- en 
totaalopbrengst van de zonne-
installatie berekend.  Deze wordt in de 
bedieningsregel 8526 en 8527 of in het 
infomenu aangegeven. 
 
Antivorstmiddel 
Omdat de mengverhouding van de 
collectorvloeistof de warmteoverdracht 
beinvloedt, moeten voor de 
opbrengstmeting het gebruik van het 
betr. antivorstmiddel en de concentratie 
daarvan worden ingevoerd. 
  
Voor de opbrengstmeting zijn er 
twee procedures beschikbaar: 
  
1. Met vaste pompdoorstroming  
In bedieningsregel 3884 kan een 
eerder gemeten pompdoorstroming 
(liter/uur) worden ingevoerd. De 
doorstroming wordt met deze waarde 
en de pomplooptijd berekend 
Hierbij mag de toerentalsturing van de 
collectorpomp niet geactiveerd zijn. 

2. Met doorstroommeter 
Aan de ingang H1 van de 
zonneregelaar kan een 
doorstroommeter met potentiaalvrije 
impulsgever worden aangesloten. 
  
Impulseenheid opbrengst 
Legt de eenheid per impuls vast: 

Geen: De impulsmeting is 

gedisactiveerd.  

kWh: De impulsen worden direct als 

energieopbrengst opgeteld. Hier is 
geen sensor voor nodig. 

Liter: De impulsen komen overeen 

met de installatiedoorstroom in liters. 
Deze wordt met de gemeten 
heengaande/retourtemperaturen van 
de regelaar omgerekend en bij de 
energieopbrengst geteld.  

3887*
3889

3888
* BZ

BZ

BZ
eenheid

noemer

teller

Impuls/1Liter*
10

10
l Impuls/2Liter*

10

20
l Impuls/5,0Liter*

10

5
l

Sensorcorrectie 
Hier kan men de beide sensoren van 
de opbrengstmeting (B63 en B64) op 
elkaar afstemmen. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3896 Correctie aanv.opn. zonnep. 0 °C 

3897 Correctie ret.opn. zonnep. 0 °C 

 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3880 Antivries 
   Geen 
   Ethyleenglycol 
   Propyleenglycol 
   Ethyleen- en Propyleenglycol 

Propyleenglycol 

3881 Antivries concentratie 45% 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3884 Pomp capaciteit - - - 

Voorbeelden: 

Impulswaarde opbrengst 
Met de beide parameters 
(bedieningsregels 3888 en 3889) kan men 
de waarde van een impuls als een breuk 
invoeren. 

B63 Zonne-heeng.sensor 
B64 Zonne-retoursensor 
Imp doorstroommeter (impulsgever) 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

3887 Puls eenheid opbrengst 
   Geen 
   kWh 
   Liter 

Geen 

3888 Puls wrde opbrengst teller 10 

3889 Puls wrde opbrengst noemer 10 
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Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

4110 Min gew wrde 60°C 

4130 Temp diff AAN 8°C 

4131 Temp diff UIT 4°C 

4133 Vergelijkingstemperatuur 
   Tapwateropnemer B3 
   Tapwateropnemer B31 
   Opslagtanktemperatuur B4 
   Opslagtanktemperatuur B41 
   Gew wrde aanvoer 
   Min gew wrde 

Opslagtanktemperatuur B41 

Min gew wrde 
De pomp van ketel vaste brandstof 
wordt pas in bedrijf gezet als de 
keteltemperatuur behalve het 
noodzakelijke temperatuurverschil (tov 
de vergelijkingstemperatuur) ook een 
minimumniveau heeft bereikt. 
  
Aanwijzing: 
Boven deze minimumtemperatuur mag 
de ketel op vaste brandstof niet meer 
condenseren. Hiervoor moet men 
beslist de gebruiksaanwijzing van de 
ketel raadplegen. 
  
Delta T-regelaar 
Voor de inbedrijfstelling van de 
ketelpomp moet het 
temperatuurverschil tussen de 
keteltemperatuur en de 
vergelijkingstemperatuur voldoende 
groot zijn. 
  
Vergelijkingstemperatuur 
Afhankelijk van de hydraulische 
integratie wordt de keteltemperatuur 
met bijv. de bufferopslagsensor B41 
vergeleken. Bij de instelling van de 
doelwaarde minimum wordt de pomp 
van de ketel voor vaste brandstof bij 
bijv. 68°C (bedieningsregels 4110 + 
4130) ingeschakeld. 
  
Aanwijzing: De pomp van de ketel voor 
vaste brandstof loopt nog 5 minuten 
door 

TKx  Keteltemperatuur 
Bx  vergelijking werkelijke temperatuur 
On/Off ketelpomp 

Algemeen geldt: 
De functie voor de ketel op vaste 
brandstof en het bijbehorende menu 
zijn pas actief, als in het 
configuratiemenu van de 
multifunctionele uitgang (5890) de 
ketelfunctie werd toegewezen en de 
betreffende multifunctionele sensoren 
5930-5932 geactiveerd werden. 

SDon Temperatuurverschil AAN 
SDoff Temperatuurverschil UIT 

 
 
 
 
Menu: Vaste brandstoffen brander 
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Menu: Opslagtank 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

4750 Min buffer transfer temp. 80°C 

Oververhittingsbeveiliging 
De bufferopslag wordt tot de ingestelde 
Opwarmtemperatuur Maximum met 
zonne-energie opgewarmd. 
  
Aanwijzing: 
Met geactiveerde collector-
overv.beveil.functie (bedieningsregel 
3850) wordt de collectorpomp weer in 
bedrijf genomen tot de maximale 
opslagtemperatuur (90°C) bereikt is. 

Algemeen geldt: 
De bufferopslagfunctie en het 
bijbehorende menu zijn pas actief als in 
het configuratiemenu, in de parameters 
5930-5932 de multifunctionele 
sensoringangen met B4 en/of B41 
geactiveerd werden. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

4700 Nom. gew wrde 55°C 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

4720 Auto opwekkingsblokkade 
   Geen 
   Met B4 
   Met B4 en B41 

Met B4 

4721 SD opwekkingsblokkade 3°C 

Nom. gew wrde 
De nominale doelwaarde wordt zowel 
voor het opwarmen met de zon als voor 
het nawarmen van de bufferopslag met 
externe opwekkers gebruikt.  
  
Bij het opwarmen met de zon is de 
nominale doelwaarde het eerste te 
bereiken niveau bij het opwarmen van 
twee opslagvaten (zie menu zonne-
energie) 

De naverwarming met bestuurbare 
generatoren wordt geactiveerd 
wanneer de bufferopslagtemperatuur 
onder de nominale doelwaarde ligt en 
de vrijgave (bedieningsregel 4701) dit 
toelaat. 

Auto opwekkingsblokkade 
Met de automatische 
opwekkerblokkering worden 
bestuurbare warmteopwekkers 
(warmtevraag K27) geblokkeerd, 
zolang de bufferopslagtemperatuur 
boven de nominale doelwaarde ligt. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

4701 Vrijgave 
   24h/dag 
   Klokprogramma 

Klokprogramma 

Vrijgave 
De naverwarming van de bufferopslag 
vindt of 24h/dag of slechts gedurende 
de schakeltijden van het tijdprogramma 
plaats. 

Bij geactiveerde zomer/winter 
omschakeling (bedieningsregel 730) 
wordt de bufferopslag in de zomer niet 
verwarmd. 
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Menu: Opslagtank 

  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

4755 Herkoelingtemperatuur 60°C 

4757 Herkoeling collector 
   Uit 
   Zomer 
   Altijd 

Zomer 

Terugkoeltemperatuur 
Om in de zomer oververhitting van de 
zonne-installatie te voorkomen kan de 
bufferopslag afgekoeld worden. Hiertoe 
wordt 's nachts de collectorpomp 
ingeschakeld om de opslag in de 
collectoren tot de afkoeltemperatuur te 
laten afkoelen. 
  
Afkoeling collector 
Men kan beslissen wanneer de 
afkoeling moet plaatsvinden.  
  
Uit: Er wordt geen afkoeling bedreven 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

4783 Met zonne toepassing Ja 

Installatie-hydrauliek 
Hier wordt ingesteld, of de bufferopslag 
met zonne-energie kan worden 
opgewarmd. 

Zomer: De afkoeling wordt vrijgegeven 
als de regelaar op zomerbedrijf 
overschakelt. Daarvoor moet 's nachts 
de op de collector gemeten 
temperatuur de verwarmingsgrens 
zomer/winter (bedieningsregel 730) 
overschreiden. 

Altijd: De afkoeling wordt altijd 
uitgevoerd.  
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Menu: Opslagtank 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

4790 dT IN retouromleiding 10°C 

4791 dT UIT retouromleiding 5°C 

4795 Vergelijktemp retouromleidin 
 Met B4 
 Met B41 

Met B41 

4796 Werkrichting retouromleiding 
   Temperatuurdaling 
   Temperatuursteiging 

Temperatuursteiging 

Retouromleiding 
De retouromleiding is een mogelijkheid 
om met zonne-energie de centrale 
verwarming te ondersteunen. 
 

 
 
 
Temp'versch AAN/UIT retouromleiding 
Door het ingestelde temperatuurverschil 
wordt het in-/uitschakelpunt van de 
retouromleiding gedefinieerd. 
  
Vergelijkingstemp retouromleiding 
Keuze van de 
bufferopslagtemperatuursensor waarmee 
de retourtemperatuur vergeleken wordt. 
  
Werkrichting retouromleiding 

Temperatuurdaling  

In het geval dat de retourtemperatuur van 
het verwarmingscircuit B73 hoger is dan 
de temperatuur van de gekozen sensor 
(bedieningsregel 4795), kan de 
retourleiding van het onderste 
opslagbereik gebruikt worden voor 
centrale voorverwarming. De 
retourtemperatuur loopt daardoor nog 
verder terug, wat bij bijv. een 
condenserende ketel tot een hoger 
rendement leidt. 
  

Temperatuurstyging 

Indien de retourtemperatuur van het 
verwarmingscircuit B73 lager is dan de 
temperatuur van de gekozen sensor 
(bedieningsregel 4795), kan de retour 
door omleiding naar het onderste 
opslagdeel voorverwarmd worden. 
Daarmee kan bijv. een 
verwarmingsondersteuning op zonne-
energie worden gerealiseerd. 
  
Aanwijzing: 
Verder is het nodig om de instelling van 
de betreffende relaisuitgang als 
"Bufferomleidklep Y15" in de configuratie 
van de multifunctione uitgang ZX1 
(bedieningsregel 5890) en de 
hoofdretoursensor B73 op de 
multifunctionele ingang BX uit te voeren. 

Y15 bufferomleidklep 
B73 hoofdretoursensor 

B4/B41/B42  vergelijkingstemperatuur voor  
   Retouromleiding 

Functie: 
Bij voldoende temperatuurverschil 
tussen de hoofdretoursensor B73 en de 
uitkiesbare vergelijkingstemperatuur, 
wordt de retourleiding door het 
onderste bufferopslagdeel geleid.  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

4860 Min buffer transfer temp. 50 °C 

Wederzijdse opwarming 
De tapwateropslag kan door een 
warmere bufferopslag via de 
opslagoverdrachtspomp Q11  
opgewarmd worden. 
Deze instelling is bijv. nodig als er geen 
hydraulische verbinding is tussen de 
collectoren/ketel en de tapwateropslag. 

Als de hier ingestelde 
opwarmingstemperatuur en de 
benodigde opwarmingsverhoging 
(5021) bereikt zijn, wordt de 
opslagoverdrachtspomp Q11 
geactiveerd. 
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Menu: Tapwater voorraadvat 

  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5021 Transfer verhoging 8°C 

Algemeen geldt: 
De bufferopslagfunctie en het 
bijbehorende menu zijn pas actief als in 
het configuratiemenu, in de parameters 
5930-5932 de multifunctionele 
sensoringangen met B3 en/of B31 
geactiveerd werden. 
  
  
Transfer verhoging 
 De wederzijdse opwarming maakt het 
mogelijk om energie van de 
bufferopslag in de tapwateropslag over 
te brengen. Daarvoor moet de huidige 
bufferopslagtemperatuur hoger zijn dan 
de huidige temperatuur in de 
tapwateropslag. 
Het temperatuurverschil kan hier 
worden ingesteld. 

Herkoeling 
De overtollige energie van de 
tapwateropslag kan bij een koude 
collector ('s nachts) via het oppervlak 
daarvan aan de omgeving worden 
afgegeven. 
  
Herkoelingtemperatuur 
De afkoeling zal worden voorgezet tot 
aan de hier ingestelde temperatuur. 
  
Herkoeling collector 
Men kan instellen of de afkoeling wel 
moet plaatsvinden. 
  
Uit: Er wordt geen afkoeling bedreven 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5055 Herkoelingtemperatuur 70°C 

5057 Afkoeling collector 
   Uit 
   Zomer 
   Altijd 

Altijd 

Max laadtemperatuur 
De tapwateropslag wordt met zonne-
energie tot de ingestelde 
Opwarmtemperatuur Maximum 
verwarmd. 
  
Met geactiveerde collector-
oververhit.beveil.functie 
(bedieningsregel 3850) wordt de 
collectorpomp weer in bedrijf genomen 
tot de maximale opslagtemperatuur 
(vast ingesteld op 80°C) bereikt is. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5050 Max laadtemperatuur 70°C 

Aanwijzing:  
Tapwatertemperaturen boven 60°C 
kunnen tot verhoogde kalkafzetting in 
de tapwateropslag leiden. 

Bij hard water raden we dus aan om de  
Opwarmtemperatuur Maximum te 
beperken. 

Zomer: De afkoeling wordt vrijgegeven 
als de regelaar op zomerbedrijf 
overschakelt. Daarvoor moet 's nachts 
de op de collector gemeten 
temperatuur de verwarmingsgrens 
zomer/winter (bedieningsregel 730) 
overschreiden. 

Altijd: De afkoeling wordt altijd 
uitgevoerd.  
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Menu: Tapwater voorraadvat 

  

Inzet elektrische verwarming 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5060 Bedrijfssoort EL verwarm 
   Zomer 
   Altijd 

Altijd 

Bedrijfssoort EL verwarm 
  
Zomer 
De afkoeling wordt vrijgegeven als de 
regelaar op zomerbedrijf overschakelt. 
Daarvoor moet 's nachts de op de 
collector gemeten temperatuur de 
verwarmingsgrens zomer/winter 
(bedieningsregel 730) overschreiden.  

Vrijgave EL verwarming 
  
  
  
  
  
24h/dag 
De electro-inzet is onafhankelijk van 
het tijdprogramma continue 
vrijgegeven. 

0 6 12 18 24 h

2
3

5
8
Z

2
4

Klokprogramma 
Voor de electro-inzet wordt het 
tijdprogramma gevolgd. 

0 6 12 18 24 h
2
3

5
8
Z

2
6

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5061 Vrijgave EL verwarming 
   24h/dag 
   Klokprogramma 

Klokprogramma 

Altijd 
De tapwaterbereiding of de 
naverwarming wordt altijd met inzet van 
elektrische energie uitgevoerd. 

Met zonne toepassing 
Hier wordt ingesteld of de 
tapwateropslag met zonne-energie 
moet worden verwarmd. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5093 Met zonne toepassing 
   Nee 
   Ja 

Ja 
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Menu: Configuratie 

  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5840 Zonne servomotor 
   Laadpomp 
   Omschakelventiel 

Laadpomp 

Zonne servomotor 
De integratie van zonne-energie in 
twee opslagvaten kan met een 
omleidklep (met de collectorpomp) of 
via een aparte opwarmpomp worden 
uitgevoerd. 

Bij gebruik met omleidklep kan altijd 
slechts een warmtewisselaar worden 
doorstroomd. Alleen het alternatieve 
bedrijf is mogelijk. 

Bij gebruik met opwarmpompen kunnen 
beide warmtewisselaars worden 
doorstroomd. Het parallele of 
alternatieve bedrijf is mogelijk. 
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Menu: Configuratie 

  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

5890 Relaisuitgang QX1 
   Geen 
   Circ pomp Q4 
   Collectorpomp 2 Q16 
   Zon servomotor buffer K8 
   Zonpomp ext wiss K9 
   Alarmuitgang K10 
   Buffer laadpomp  Q11 
   Bufferretourklep Y15 
   Vaste brndstf br. pomp Q10 
   EL verw tapw K6 
   Warmtevraag K27 
   Buffer laadpomp K11 

Geen 
Triacuitgang ZX1 
De instellingen van de uitgang wijzen 
afhankelijk van de keuze de 
betreffende extra functies toe aan de 
basisschema's. 
  
Circulatiepomp Q4 
De aangesloten pomp dient als 
tapwater-circulatiepomp. 
Het tijdelijke bedrijf van de pomp kan in 
het menu "Tapwater" in de 
bedieningsregel "Circulatiepomp 
vrijgave" worden afgestemd (BZ 1660).  
  
Collectorpomp 2 Q16 
Voor de integratie van een tweede 
zonnecollector is een aparte 
circulatiepomp nodig in dat 
collectorcircuit. 
  
Zon servomotor buffer  K8 
Als er twee opslagvaten zijn 
geintegreerd, dan moet het 
regelelement van de bufferopslag op de 
multifunctionele uitgang aangesloten 
zijn. Verder kan het type 
zonneregelelement (bedieningsregel 
5840) worden gedefinieerd. 
  
Zonnepomp ext. w.wisselaar K9 
Voor een pomp naar de externe 
warmtewisselaar moet de zonnepomp 
voor de ext. w.wisselaar K9 aan de 
multifunctionele uitgang (ZX1) 
geparametriseerd worden. 
  
Alarmuitgang K10 
Als er een fout optreedt, dan wordt 
deze door het alarmrelais bemerkt. 
Als het probleem verholpen wordt, dwz 
de foutmelding is niet meer van kracht, 
dan opent het contact weer.  
Kan de fout op dat moment niet worden 
opgelost, dan is er de mogelijkheid om 
het alarmrelais toch terug te zetten. Dat 
kan men doen in het menu 
"Fouten" (bedieningsregel 6710). 

Buffer laadpomp   Q11 
De warme tapwateropslag kan, als de 
bufferopslag warm genoeg is, hierdoor 
worden opgewarmd. Deze wederzijdse 
opwarming kan met de 
overdrachtspomp Q11 verzorgd 
worden. 
  
Bufferretourklep Y15 
Deze klep moet voor het verhogen/
verlagen retourtemperatuur of het 
gedeeltelijk opwarmen van de 
bufferopslag geconfigureerd worden. 
  
Vaste brndstf br. pomp Q10 
Voor de integratie van een ketel vaste 
brandstof (houtketel) is een 
circulatiepomp voor het ketelcircuit 
nodig. 
  
EL verw tapw K6 
Met een aangesloten electro-inzet kan 
de tapwateropslag opgewarmd worden. 
De electro-inzet moet voorzien zijn van 
een veiligheidsthermostaat! 
De bedrijfstype voor de electro-inzet, 
bedieningsregel 5060 moet daarvoor 
goed zijn ingesteld. 
  
Warmtevraag K27 
Zodra er een warmtevraag is, wordt 
uitgang K27 geactiveerd. 

Buffer laadpomp K11 
Als de temperatuur op de gedefinieerde 
referentiesensor (bedieningsregel 
6208) de ingestelde 
oververhittingstemperatuur 
(bedieningsregel 6209) bereikt, wordt 
uitgang K11 geactiveerd. 
Hij blijft aktief totdat de temperatuur 
onder de oververhittingstemperatuur 
min het ingestelde schakelverschil 
(bedieningsregel 6210) daalt. 
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Menu: Configuratie 

  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

Sensoringang BX1, 2, 3 

5930, 
5931, 
5932 

   Geen 
   Tapwateropnemer B3 
   Tapwateropnemer B31 
   Opslagtanktemperatuur B4 
   Opslagtanktemperatuur B41 
   Collectorsensor 2 B61 
   Aanv temp zonne energ B63 
   Ret temp zonne energie B64 
   Gezam retour opnemer B73 
   Vaste brndstf br. opn. B22 
   Tapw circ opnemer B39 

Geen 

Sensoringang BX1, 2, 3 
De instellingen van de sensoruitgangen 
wijzen afhankelijk van de keuze de 
betreffende extra functies toe aan de 
basisschema's.  
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Menu: Configuratie 

  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6085 Functie uitgang P1 
   Geen 
   Volgens uitgang Q5 
   Volgens uitgang ZX1 

Geen 

Functie uitgang P1 
Aan uitgang P1 van de zonneregelaar 
kan men een snelheidsregelbare pomp 
voor pulsbreedtemodulatie (PWM) met 
laagspanning (5V) aansluiten 
(hoogrendement pomp). 
  
De relais-klemmenaansluitingen (Q5 en 
ZX1) van de betreffende pomp blijven 
daarbij dezelfde. Er hoeft alleen nog 
maar de PWM besturingsdraad bij te 
komen. 
  
Geen 
De uitgang P1 wordt niet aangestuurd. 
De pompen kunnen dmv golfpakketten 
aan beide relaisuitgangen in snelheid 
gestuurd worden. 

Volgens uitgang Q5 
Het laagspannings PWM-signaal wordt 
voor de collectorpomp Q5 berekend en 
afgegeven. 
  
Volgens uitgang ZX1 
Het laagspannings PWM-signaal wordt 
voor de aan uitgang ZX1 aangesloten 
pomp Q5 berekend en afgegeven 
(alleen mogelijk bij parametrisering 
zoals Q16 en K9). 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6097 Opnemertype collector 
   NTC 
   PT1000 

NTC 

Opnemertype collector 
Instelling van het gebruikte sensortype 
voor collectorsensor 1 en 2. De 
regelaar gebruikt de betreffende karakt. 
kromme voor de temperatuur  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6098 Correctie collectoropnemer 0,0 °C 

6099 Correctie collectoropnemer 2 0,0 °C 

Correctie collectoropnemer 
De meetwaarden van de 
collectorsensoren kunnen +/- 20 K 
veranderd worden 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6200 Opnemer opslaan Nee 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6205 Reset naar standaard param Nee 

Met deze instelling kunnen de sensoren 
meteen worden opgeslagen. Dit is 
nodig als men bijv. een sensor 
verwijdert en niet meer nodig heeft. 

Sensortoestand 
Op middernacht slaat de zonneregelaar 
de toestanden aan de sensorklemmen 
op. 
Als na deze opslag een sensor uitvalt, 
zal de zonneregelaar een foutmelding 
genereren. 
  
  
  
  
Parameter-reset 
Men kan alle parameters op de 
fabrieksinstellingen terugzetten. De 
volgende menu's zijn daarop een 
uitzondering: 
Kloktijd en datum, bedieningseenheid, 
radio en tijdprogramma, bedrijfsuren en 
de verscheidene tellers. 

Aanwijzing: Stelt men de parameter in 
op Ja, dan wordt de opslag 
automatisch uitgevoerd. De aanduiding 
springt meteen terug op Nee. 

Aanwijzing: Stelt men de parameter in 
op Ja, dan wordt de terugstelling van 
parameter automatisch uitgevoerd. De 
aanduiding springt meteen terug op 
Nee. 
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Ketel vrygave  K27  
Op de uitgang ZX1 kan een 
warmtevraag aan een externe, 
bestuurbare warmteopwekker 
afgegeven worden. De instelling 
definieert in welke situatie de 
warmtevraag wordt afgegeven. 
  
Warm tapwater 
De warmtevraag wordt afgegeven als 
er een temperatuurvraag van de 
tapwateropslag is. 

 
 
 
 
Menu: Configuratie 

  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6207 Boiler release K27 
   voor warm tapwater 
   voor bufferopslag 

voor warm tapwater 

Bufferopslag 
De warmtevraag wordt afgegeven als 
er een temperatuurvraag van de 
bufferopslag is. 

Oververhittingsbeveiliging 

Hierbij gaat het om een electrische 
thermostaatfunctie om een teveel aan 
warmte af te voeren. Hiervoor moet de 
multifunctionele uitgang ZX1 voor 
oververhittingsbescherming 
geparametriseerd worden. 
  

Excess heat dischar sensor 
Hier wordt gedefinieerd welke sensoren 
door de oververhittingsbescherming 
worden bewaakt. 
  
Excess heat discharge temp  

Grenswaarde voor de 
oververhittingsbescherming. Als de 
gemeten temperatuur boven deze 
waarde ligt, geldt die als te hoog en zal 
de bescherming in werking treden. 
  
Swi diff excess heat disch 
De bescherming stopt zodra de gemeten 
temperatuur het hier ingestelde 
schakelverschil onder de 
"Oververhittingstemperatuur" (6209) ligt. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6208 Excess heat dischar sensor 
   Met B3 
   Met B31 
   Met B4 
   Met B41 
   Met B22 
   Met B6 

Met B3 

6209 Excess heat discharge temp 80 °C 

6210 Swi diff excess heat disch 2 °C 

Softwareversie  
Deze bedieningsregel geeft de software
-versie van de zonneregelaar. 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6220 Softwareversie   
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Menu: Fout 

  

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

6710 Reset Alarmrelais Nee 

Fout 

Als een fout actief is , dan kan men 
met de Info-toets een foutmelding in het 
info-niveau bekijken. In de display 
wordt de probleemoorzaak beschreven.  
  
Berekeningen 
Als er een fout is, dan kan aan uitgang 
ZX bij een juiste parametrisering een 
alarm worden opgewekt.  
  
Het alarmrelais kan met deze 
parameter terug worden gezet hoewel 
de fout nog steeds actief blijft. 
  
  
  
Foutenhistorie 
Het apparaat slaat de laatste 5 
opgetreden fouten op in een 
foutenregister, deze kunnen niet 
verloren gaan. Elke nieuwe fout zal de 
oudste fout uit het register doen 
verdwijnen. Voor elke fout worden code 
en tijd mee opgeslagen. 

Regelnr. Bedieningsregel 

6800…6820 Historie 1-5 
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Menu: Menu in-/uitgangstest, sensorwaarden, status, diagnose 

  

In- en uitgangstest  
Met de in- en uitgangstest kunnen de 
aangesloten componenten op hun 
normale functioneren worden getest. 
  
Mod'doelwaarde Q5/ZX1 test 
Door het kiezen van een percentage 
wordt het betreffende halfgeleiderrelais 
met deze waarde gemoduleerd 
(golfpakketmodulatie). Daarmee 
kunnen de aangesloten pompen en 
kleppen op hun functionaliteit worden 
beproefd. 
  
  
  
  

Sensorwaarden 

Regelnr. Bedieningsregel 

8505…8570   

Regelnr. Bedieningsregel 

8703…8982   

Diagnose warmte 
opwekking 
Ter wille van de diagnose is het 
mogelijk om verscheidene doel- en 
werkelijke waarden, schakeltoestanden 
van uitgangen en tellerstanden aan te 
geven. 
 

Diagnose 
eindgebruiker 
Ter wille van de diagnose is het 
mogelijk om verscheidene doel- en 
werkelijke waarden, schakeltoestanden 
van uitgangen en tellerstanden aan te 
geven. 

Temperatuur [°C] Sensor [k  

-20 96,3 

-10 55,0 

0 32,5 

10 19,9 

20 12,5 

30 8,06 

40 5,33 

50 3,61 

60 2,49 

70 1,75 

80 1,26 

100 0,68 

110 0,51 

120 0,39 

130 0,30 

140 0,23 

Regelnr. Bedieningsregel Fabrieksinstelling 

7705 Mod gew wrde Q5 rel test  - - - 

7711 Mod gew wrde ZX1 rel test  - - - 

7708….7842 Indicatiewaarden   

Aanwijzing: Bij apparaten waar de 
toerentalsturing niet boven 230V mag 
komen, moet men alleen waarden 
tussen 0% en 100% kiezen. Anders 
kunnen de zonneregelaar of de 
aangesloten componenten schade 
oplopen. 

Regelnr. Bedieningsregel 

8003 Status tapwater 

8007 Status zonne-energie 

8008 Status houtketel 

8010 Status opslagtank 

Status 
De huidige bedrijfstoestand van de 
installatie wordt met statusindicaties 
zichtbaar gemaakt. 

In de andere parameters kunnen de 
meetwaarden van alle sensoringangen 
en de huidige telwaarde van de 
impulstellers voor de opbrengstmeting 
worden uitgelezen. 
Aanwijzing: De sensorwaarden worden 

zonder eventueel geparametriseerde 
meetwaardecorrectie op de display 
gezet. 
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL 1  
TWW 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de 
temperatuur van de collectorsensor B6 
met de  
opslagsensor in de tapwateropslag 
B31. 
  
Is het gemeten temperatuurverschil 
groter dan het inschakel-
temperatuurverschil, dan wordt de 
(toerentalgestuurde) pomp Q5 
ingeschakeld en de opslag opgewarmd 
tot de Opwarmtemperatuur Maximum 
(BZ5050 70°C). 

TWW- 
opslag 

 LOGON B SOL Parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Geen 

5930 Sensoringang BX1 Geen Tapwateropnemer B31 

5931 Sensoringang BX2 Geen Geen 

5932 Sensoringang BX3 Geen Geen 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3812 Opwarmtemp Min TWW-opslag 30°C gewenste waarde 

Menu tapwateropslag 

5050 Opwarmtemperatuur Maximum 70°C gewenste waarde 

N L

PE

B6B31

L     PE   N

230VQ5

collectorpomp
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL 2  
Buffer 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de 
temperatuur van de collectorsensor B6 
met de  
opslagsensor in de bufferopslag B41. 
  
Is het gemeten temperatuurverschil 
groter dan het inschakel-
temperatuurverschil, dan wordt de 
(toerentalgestuurde) pomp Q5 
ingeschakeld en de opslag opgewarmd 
tot de Opwarmtemperatuur Maximum 
(BZ4750 80°C). 

 LOGON B SOL Parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Geen 

5930 Sensoringang BX1 Geen Geen 

5931 Sensoringang BX2 Geen Opslagtanktemperatuur B41 

5932 Sensoringang BX3 Geen Geen 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3815 Opwarmtemp Min buffer 30°C gewenste waarde 

N L

PE

B6B41

L     PE   N

230V
Q5

collectorpomp
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL 3   
TWW systeemscheiding 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de 
temperatuur van de collectorsensor B6 
met de  
opslagsensor in de tapwateropslag 
B31. 
  
Is het gemeten temperatuurverschil 
groter dan het inschakel-
temperatuurverschil, dan wordt eerst de 
(toerentalgestuurde) pomp Q5 
ingeschakeld. Na een instelbare 
vertraging wordt de 
(toerentalgestuurde) pomp K9 
ingeschakeld. 

 LOGON B SOL Parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Zonnepomp ext. wisselaar K9 

5930 Sensoringang BX1 Geen Tapwateropnemer B31 

5931 Sensoringang BX2 Geen Geen 

5932 Sensoringang BX3 Geen Geen 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3812 Opwarmtemp Min TWW-opslag 30°C gewenste waarde 

3828 Vertraging secundaire pomp 60s gewenste waarde 

TWW- 
opslag 

N L

PE

B6B41

L     PE   N

230V

Q5

collectorpomp

N L

PE

K9

Zonnepomp 

ext.wisselaar

B31
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL 4   
Buffer systeemscheiding 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de 
temperatuur van de collectorsensor B6 
met de  
opslagsensor in de bufferopslag B41. 
  
Is het gemeten temperatuurverschil 
groter dan het inschakel-
temperatuurverschil, dan wordt eerst de 
(toerentalgestuurde) pomp Q5 
ingeschakeld. Na een instelbare 
vertraging wordt de 
(toerentalgestuurde) pomp K9 
ingeschakeld. 

 LOGON B SOL Parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Zonnepomp ext. wisselaar K9 

5930 Sensoringang BX1 Geen Geen 

5931 Sensoringang BX2 Geen Opslagtanktemperatuur B41 

5932 Sensoringang BX3 Geen Geen 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3815 Opwarmtemp Min buffer 30°C gewenste waarde 

3828 Vertraging secundaire pomp 60s gewenste waarde 

Buffer- 
opslag 

N L

PE

B6B41

L     PE   N

230V

Q5

collectorpomp

N L

PE

K9

Zonnepomp 

ext.wisselaar

B31
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL 5  
TWW Oost/West 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de 
temperaturen van de beide 
collectorsensoren B6 en B61 met de 
sensor in de drinkwateropslag B31. 
  
Is het gemeten temperatuurverschil van 
een collector groter dan het inschakel-
temperatuurverschil, dan wordt daarvan 
de (toerentalgestuurde) pomp (Q5/Q16) 
ingeschakeld.  

 LOGON B SOL Parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Collectorpomp 2 Q16 

5930 Sensoringang BX1 Geen Tapwateropnemer B31 

5931 Sensoringang BX2 Geen Geen 

5932 Sensoringang BX3 Geen Collectorsensor 2 B61 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3812 Opwarmtemp Min TWW-opslag 30°C gewenste waarde 

TWW- 
opslag 

N L

PE

B6B41

L     PE   N

230V
Q5

collectorpomp

N L

PE

Q16

collectorpomp 2 

B31B61
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL 6  
Buffer Oost/West 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de 
temperaturen van de beide 
collectorsensoren B6 en B61 met de 
sensor in de bufferopslag B41. 
  
Is het gemeten temperatuurverschil van 
een collector groter dan het inschakel-
temperatuurverschil, dan wordt daarvan 
de (toerentalgestuurde) pomp (Q5/Q16) 
ingeschakeld.  

 LOGON B SOL Parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Collectorpomp 2 Q16 

5930 Sensoringang BX1 Geen Geen 

5931 Sensoringang BX2 Geen Opslagtanktemperatuur  B41 

5932 Sensoringang BX3 Geen Collectorsensor 2 B61 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3815 Opwarmtemp Min buffer 30°C gewenste waarde 

Buffer- 
opslag 

N L

PE

B6B41

L     PE   N

230V
Q5

collectorpomp

N L

PE

Q16

collectorpomp 2 

B31B61
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL 7  
Pompen voor twee 
opslagvaten 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de 
temperatuur van de collectorsensor B6 
met de sensoren in tapwateropslag B31 
en in bufferopslag B41. 
  
Is het gemeten temperatuurverschil van 
de collector groter dan het inschakel-
temperatuurverschil van een opslag, dan 
wordt daarvan de (toerentalgestuurde) 
pomp (Q5/K8) ingeschakeld.  
Afhankelijk van de parametrisering 
kunnen de opslagen met voorrang of 
parallel opgewarmd worden. 

 LOGON B SOL Parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5840 Zonne servomotor Laadpomp Laadpomp 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Zon servomotor buffer K8 

5930 Sensoringang BX1 Geen Tapwateropnemer B31 

5931 Sensoringang BX2 Geen Opslagtanktemperatuur B41 

5932 Sensoringang BX3 Geen Geen 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3812 Opwarmtemp Min TWW-opslag 30°C gewenste waarde 

3815 Opwarmtemp Min buffer 30°C gewenste waarde 

3822 Opwarmvoorrang opslag Drinkwateropslag gewenste waarde 

3825 Opwarmtijd relative voorrang - - - min gewenste waarde 

3826 Wachttijd relative voorrang 5 min gewenste waarde 

3827 Wachttijd parallelbedrijf - - - min gewenste waarde 

Buffer- 
opslag 

N L

PE

B6B41

L     PE   N

230V
Q5

collectorpomp

N L

PE

K8 Zon 

servomotor buffer  

B31B61

TWW- 
opslag 
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL 8 
3-weg-klep voor twee 
opslagvaten 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de 
temperatuur van de collectorsensor B6 
met de sensoren in tapwateropslag B31 
en in bufferopslag B41. 
  
Is het gemeten temperatuurverschil van 
de collector groter dan het inschakel-
temperatuurverschil van een opslag, 
dan wordt deze met de 
(toerentalgestuurde) pomp (Q5) en het 
omschakelklep (K8) volgens 
parametriseerbare voorrang 
opgewarmd.  

Buffer- 
opslag 

N L

PE

B6B41

L     PE   N

230V
Q5

collectorpomp
K8 Zon 

servomotor buffer 

B31B61

N    L    Y

TWW- 
opslag 

 LOGON B SOL parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5840 Zonne servomotor Laadpomp Omschakelventiel 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Zon servomotor buffer K8 

5930 Sensoringang BX1 Geen Tapwateropnemer B31 

5931 Sensoringang BX2 Geen Opslagtanktemperatuur B41 

5932 Sensoringang BX3 Geen Geen 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3812 Opwarmtemp Min TWW-opslag 30°C gewenste waarde 

3815 Opwarmtemp Min buffer 30°C gewenste waarde 

3822 Opwarmvoorrang opslag Tapwateropslag gewenste waarde 

3825 Opwarmtijd relative voorrang - - - min gewenste waarde 

3826 Wachttijd relative voorrang 5 min gewenste waarde 
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL 9  
Ketel vaste brandstof 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de 
temperatuur van de collectorsensor B6 
met de sensor in bufferopslag B41.  
  
Is het gemeten temperatuurverschil van 
de collector groter dan het inschakel-
temperatuurverschil van de opslag, dan 
wordt de (toerentalgestuurde) pomp 
(Q5) ingeschakeld.  
  
Bovendien kan een pomp van een ketel 
voor vaste brandstof Q10 met 
bijbehorende ketelsensor B22 
temperatuurgestuurd worden bedreven. 

 LOGON B SOL parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Vaste brndstf br. pomp Q10 

5930 Sensoringang BX1 Geen Geen 

5931 Sensoringang BX2 Geen Opslagtanktemperatuur B41 

5932 Sensoringang BX3 Geen Ketel opnemer B22 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3815 Opwarmtemp Min buffer 30°C gewenste waarde 

Menu ketel vaste brandstoffen 

4110 Doelwaarde minimum 60°C Volgens aanduiding Ketel vaste 
brandstof 

4133 Vergelijkingstemperatuur Bufferopslagsensor B41 Bufferopslagsensor B41 

Buffer- 
opslag 

N L

PE

B6B41

L     PE   N

230V
Q5

collectorpomp

N L

PE

Q10

Vaste brndstf 

br. pomp  

B31B22

Vaste 
brandstof 

ketel 
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL10 zonne-
energie  
Ondersteuning verwarming 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de temperatuur 
van de collectorsensor B6 met de  
Opslagsensor in de bufferopslag B41. 
  
Is het gemeten temperatuurverschil 
groter dan het inschakel-
temperatuurverschil, dan wordt de 
(toerentalgestuurde) pomp Q5 
ingeschakeld en de opslag verwarmd. 
  
Wordt in de bufferopslag op B4 een hogere 
temperatuur gemeten dan in de 
verwarmingsretourleiding op B73, dan 
wordt deze retourleiding met de 
driewegklep (Y15) door de buffer gestuurd. 

 LOGON B SOL parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Bufferretourklep Y15 

5930 Sensoringang BX1 Geen Opslagtanktemperatuur B4 

5931 Sensoringang BX2 Geen Opslagtanktemperatuur B41 

5932 Sensoringang BX3 Geen  Gezam retour opnemer B73 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3815 Opwarmtemp Min buffer 30°C gewenste waarde 

Menu bufferopslag 

4790 Temp'versch AAN retouroml. 10°C gewenste waarde 

4791 Temp'versch UIT retouroml. 5°C gewenste waarde 

4795 Vergelijkingstemp retouroml. Met B4 Met B4 

Combi-
opslag 

N L

PE

B6B41

L     PE   N

230V
Q5

collectorpomp
Y15

Bufferretourklep

B4B73

N    L    Y

K
e
te

l 
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Hydraulische schema's 

  

ELCO SOL 11 TWW  
Uitbreidingen 
  
Beschrijving systeem 
De zonneregelaar vergelijkt de 
temperatuur van de collectorsensor B6 
met de  
Bufferopslagsensor B41. 
  
Is het gemeten temperatuurverschil 
groter dan het inschakel-
temperatuurverschil, dan wordt de 
(toerentalgestuurde) pomp Q5 
ingeschakeld. 
  
Bereikt de temperatuur in de 
bufferopslag op B4 meer dan B31, dan 
wordt de opslagoverdrachtspomp Q11 
geactiveerd. 

N L

PE

B6B41

L     PE   N

230V

Q5

collectorpomp

Q11

buffer laadpomp

B31B4 N L

PE

Tapwater-
buffer 

Tapwater 
-buffer 

 LOGON B SOL Parametrisering 

Om naar het LOGON B SOL deskundigenniveau te gaan: 
 In Hoofdniveau drukken op de toets ‚OK‘ 
 Toets ‚i‘ 4 sec. ingedrukt houden 
 Niveau ‚Deskundige‘ kiezen en met ‚OK‘ bevestigen 

Nr. Parameter Fabrieksinstelling in te stellen waarde 

Menu configuratie 

5890 Relaisuitgang ZX1 Geen Buffer laadpomp Q11 

5930 Sensoringang BX1 Geen Tapwateropnemer B31 

5931 Sensoringang BX2 Geen Geen 

5932 Sensoringang BX3 Geen  Opslagtanktemperatuur B4 

6200 Sensoren opslaan Nee Ja (->aanduiding springt terug op Nee) 

Menu zon       

3830 Temperatuurverschil AAN 8°C gewenste waarde 

3811 Temperatuurverschil UIT 4°C gewenste waarde 

3815 Opwarmtemp Min buffer 30°C gewenste waarde 

Menu bufferopslag 

4860 Min buffer opwarmtemp 50°C gewenste waarde 

Menu tapwateropslag 

5021 Opwarmverhoging 8°C gewenste waarde 

5093 Met zonne-integratie Ja Nee 

5130 Opwarming-strategie Altijd gewenste waarde 
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Lijst reserveonderdelen 

  

  Benaming Art.-Nr. 

  LOGON B SOL compleet 
Incl. alle stekers 

65000982 

  Afdekking aansluitruimte LOGON B SOL 65001102 
  

  Steker 13pol sensor 65001103 
  

  Steker 3pol netaansluiting 11001772 

  Steker 3pol pompaansluiting 12046350 

  Sensorhuls 4688611105 

  Opslagsensor of retourleidingsensor 12081770 

  Collectorsensor 12048319 

  KABELSCHROEFDRAAD PG  9 SHV-VITON 12005749 

  KABELSCHROEFDRAAD PG  9 KUNSTSTOF GRIJS 3333261744 
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Meetspanning AC 230 V (  10%) Voeding 

Meetfrequentie 50/60 Hz   

Maximale vermogensopname LOGON B SOL: 10 VA   

Zekeringen in de aanvoerleidingen Max. 10AT   

Klemmenaansluiting (Voeding en uitgangen) Draad of vlecht 
(getwist of met geleidereindhuls): 
1 geleider:  0.5 mm2...2.5 mm2 
2 geleiders 0.5. mm2..1.5 mm2 

Functiegegevens Softwareklasse A 

  Bedrijf volgens EN 60730 1b (automatisch bedrijf) 

Ingangen Sensoringangen B6, BX1, BX2, BX3 NTC10k (QAZ36, QAD36) 
PT1000 (kiesmethode voor collectorsensoren) 

  Toelaatbare sensorleidingen (Cu) 
  
Bij leidingsdoorsnede: 

  
  
0.25 0.5   0.75 1.0     1.5  (mm2) 

  Maximale lengte: 20        40    60  80     120 (m) 

Uitgangen Triac-uitgangen Q5, ZX1 
Meetstroombereik ON/OFF bedrijf 
  
Toerentalsturing 
Maximale inschakelstroom 
 

  
AC 0.05...1 (1) A 
  
AC 0.05...0.8 (0.8) A 
4 A tijdens <1 s 
30 A tijdens <20 s 

  PWM–uitgang P1 

Signaalfrequentie 

Uitgangsspanning 
Modulatiegraad 

  

3 kHz 

5V 

3% … 97% 

Beveiligingsmethode en -klasse Behuizingsbescherming volgens EN 60529 IP 00 

  Beveiligingsklasse volgens EN 60730 Laagspanningsvoerende delen komen bij 
inbouw volgens de regels overeen met de 
eisen voor beschermingsklasse II 

  Vervuilingsgraad volgens EN 60730 Normale vervuiling 

Standaarden, veiligheid, EMV etc CE-conformiteit volgens 
 EMV-richtlijn 
 - stoorbestendigheid 
 - Emissies  
 Laagspanningsrichtlijn 
 - elektrische veiligheid 

 
89/336/EWG 
- EN 61000-6-2 
- EN 61000-6-3 
73/23/EWG 
- EN 60730-1, EN 60730-2-9 

Klimaatcondities Opslag volgens IEC721-3-1 klasse 1K3 Temp. -20…65°C 

  Transport volgens IEC721-3-2 klasse 2K3 Temp. -25…70°C 

  Bedrijf volgens IEC721-3-3 klasse 3K5 Temp. 0...50°C (zonder condensatie) 

Technische gegevens 
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