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Beknopt overzicht

Beknopt overzicht weergave- en bedieningsmogelijkheden
Legenda bij afbeelding:

pos. 1: Klep – deze kan aan de linkerzijde worden 
geopend

pos. 2: Draaiknop voor het wijzigen van de 
kamertempertuur

pos. 3: Display
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Toetsen voor de basisfuncties Verklaring

pos. 4: Toets "dagbedrijf activeren" Wanneer de LED brandt, is het dagbedrijf geactiveerd.

pos. 5: Toets "Nachtverlaging activeren" Wanneer de LED brandt, is de nachtverlaging 
geactiveerd.

pos. 6: Toets "Uit-functie" Wanneer de LED brandt, is de verwarming 
gedeactiveerd. Afhankelijk van de instelling blijft de 
tapwaterbereiding actief of wordt ook gedeactiveerd. 
De vorstbeveiliging voor de verwarminginstallatie blijft 
actief!

pos. 7: Infotoets Wanneer de LED brandt, bevindt u zich in het 
infomenu. Met de draaiknop kunnen verschillende 
waarden worden bekeken.

Toetsen voor bijkomende functies:

pos. 8: Toets "Zandloper" Hiermee kan de tijd voor de nachtverlaging worden 
veranderd.

pos. 9: Toets "Temperatuur" Hiermee kan de ruimtetemperatuur voor de 
nachtverlaging worden veranderd.
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Verklaring van de symbolen

Door indrukken van de infotoets  kunnen de op de ModuLine 200 ingestelde parameters en 
meetwaarden worden opgeroepen, zoals de ingestelde ruimtetemperatuur.

Na een stroomonderbreking

Na een stroomonderbreking blijven alle instellingen permanent behouden, behalve de datum en 
tijd. Deze blijven gedurende 10 uur behouden. Voorwaarde is wel, dat de kamerthermostaat 
tenminste 4 uur aangesloten is geweest.

8 7 69

5

4

321

pos. 1: Displayweergave (tijd, temperatuur, displaycode, etc.)

pos. 2: Weergave "Temperatuur in °C"

pos. 3: Weergave "Verwarming uit". Afhankelijk van de instelling van het tapwater is deze uit of aan
(de vorstbeveiliging voor de verwarminginstallatie blijft actief!).

pos. 4: Weergave "Draaiknop wordt bediend voor het wijzigen van de temperatuur"

pos. 5: Weergave "Het cv-toestel is in bedrijf voor cv."

pos. 6: Weergave "Nachtverlaging actief"

pos. 7: Weergave "Tapwaterbereiding Uit" (de vorstbeveiliging voor de verwarminginstallatie blijft actief!)

pos. 8: Weergave "Zonneboiler actief"

pos. 9: Momenteel actief info- of servicemenu
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1 Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze 
kamerthermostaat ModuLine 200.

De kamerthermostaat ModuLine 200 is 
bestemd voor het bedienen en regelen van 
het Nefit cv-toestel in uw woning. Het cv-toe-
stel moet zijn uitgerust met een universele 
branderautomaat (UBA 1, UBA 1.5, UBA 3 of 
UBA 3.5).

Neem goed nota van de volgende 
aanwijzingen:
U leert hoe u uw cv-installatie correct gebruikt 
wanneer u

– zich bij de overdracht van de installatie 
door uw installateur laat instrueren en

– deze handleiding zorgvuldig doorleest.

Montage, onderhoud en reparaties mogen 
alleen door erkende installatiebedrijven wor-
den uitgevoerd.
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2 ModuLine 200 aansluiten en in bedrijf nemen

2.1 De juiste plaats kiezen

Montage in de woonkamer
Kies voor de montage van de kamerthermo-
staat een binnenwand (fig. 1). De vrije ruimte 
(fig. 1, pos. 1) onder de kamerthermostaat en 
de afstand tot de deur zijn noodzakelijk om 
correcte meetresultaten te verkrijgen. 

De woonkamer moet zo representatief moge-
lijk zijn voor de complete woning. Externe 
warmtebronnen (zonnestraling of andere 
warmtebronnen, zoals een open haard) in de 
woonkamer beïnvloeden de regelfunctie. 
Als gevolg hiervan kan het in kamers zonder 
externe warmtebronnen te koud worden. Fig. 1 Montagepositie in de woonkamer

(maten in m)

pos. 1: Vrije ruimte onder de kamerthermostaat

1

ModuLine
≥1,0

≥0,6

≥1
,2

≥0
,7

5
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2.2 Grondplaat installeren

De grondplaat kan direct aan de muur of op 
een inbouwdoos worden bevestigd. Wanneer 
de kamerthermostaat op een inbouwdoos 
wordt gemonteerd, moet u erop letten, dat 
eventuele tocht vanuit de inbouwdoos de 
meetresultaten van de kamerthermostaat niet 
kan beïnvloeden (eventueel inbouwdoos 
opvullen met isolatiemateriaal).

Haal de stekker van het cv-toestel uit het 
stop contact.

Sluit de thermostaatkabel (buskabel van 
het cv-toestel) aan op de kabelklemmen 
"RC" (fig. 2). Het maakt niet uit welk 
draadje in welke kabelklem wordt beves-
tigd.

Houd tijdens het aansluiten op het 
cv-toestel de betreffende installatie-
instructie van het cv-toestel aan.

Verwijder een eventuele RCC-module uit 
het cv-toestel. Zie de installatie-instructie 
van het cv-toestel of het cv-toestel voor-
zien is van een RCC-module.

Druk met een schroevendraaier in de 
gleuf van de kabelklemmen om de kabels 
naar binnen te leiden of los te maken 
(fig. 2).

Fig. 2 Elektrische aansluitingen installeren/
loskoppelen

Aansluiting
UBA-databus

LET OP!

Sluit de draden niet aan op de 
"EXT"-aansluiting.

De thermostaat is niet geschikt voor 
gebruik bij een MBC2-regeling.
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2.3 Kamerthermostaat inklikken en verwijderen

2.4 Kamerthermostaat in bedrijf nemen

Schakel de cv-installatie in. Hierdoor 
wordt ook de kamerthermostaat van 
stroom voorzien.

Tijdens het inschakelen knipperen de vier 
streepjes in het display (parameters 
worden doorgegeven). Daarna schakelt 
de thermostaat naar het rustdisplay 
(actueel gemeten ruimtetemperatuur).

Bij de eerste keer inschakelen verschijnen 
de werkelijke ruimtetemperatuur en de 
ingestelde bedrijfstoestand.

Wanneer in het display een andere 
melding verschijnt, raadpleeg dan 
hoofdstuk 7 "Storingen verhelpen" op 
pagina 19.

Fig. 3 Kamerthermostaat inklikken (links) en verwijderen (rechts)

De achtergrondverlichting werkt niet indien de thermostaat is aangesloten op een 
cv-toestel met een UBA 1 of UBA 1.5 besturingssysteem.

- - - -

21.5



9

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Bedienings- en servicehandleiding ModuLine 200 • uitgave 07/2007

Nefit B.V. • http://www.nefit.nl

Basisfuncties 3

3 Basisfuncties

De basisfuncties van de ModuLine 200 kunnen worden opgeroepen en uitgevoerd als de klep 
is gesloten.

Handeling Weergave Opmerking

3.1 Actuele ruimtetemperatuur veranderen
Met de draaiknop kunt u de ruimtetempera-
tuur desgewenst corrigeren.

3.2 Dagbedrijf activeren
Door het indrukken van de toets "dagbedrijf" 
wordt de verwarming ingeschakeld.

3.3 Nachtverlaging activeren
De nachtverlaging is voor het ingestelde 
aantal uren en op de ingestelde temperatuur 
actief.

3.4 Uit-functie selecteren
In de Uit-functie is de verwarming uitgescha-
keld. Tapwater wordt afhankelijk van de 
instelling in het servicemenu ter beschikking 
gesteld.

De vorstbeveiliging is geactiveerd. 
Deze functie beschermt de verwarmings-
installatie in de winter tegen bevriezing. 
Voor de verwarming bedraagt de vorstbevei-
liging 7 °C, voor tapwater 10 °C.

21.0
Aan de draaiknop 

draaien.

21.0
Toets 

indrukken.

16.0
Toets 

indrukken.

16.0
Toets 

indrukken
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4 Infotoets bedienen (waarden aflezen)

Met de infotoets kunnen de op de ModuLine 200 ingestelde parameters en meetwaarden 
worden opgeroepen (niet veranderd).

– Om het infomenu te beëindigen, infotoets  nogmaals indrukken (of automatisch na 60 seconden zonder activiteit).

21.5

indrukken

De resterende tijd van de nachtverlaging wordt 
weergegeven. Deze weergave verschijnt alleen 
wanneer de nachtverlaging momenteel actief is.

draaien

De ingestelde ruimtetemperatuur wordt 
weergegeven.

53

draaien

Weergave huidige aanvoertemperatuur van het 
cv-toestel.

=h

draaien

De actuele servicecode wordt weergegeven 
(hier: tapwater wordt opgewarmd).

P1.4
De actuele installatiedruk wordt weergegeven 
(alleen zichtbaar bij UBA 3/UBA 3.5-toestellen).

draaien

74.0
De actueel gemeten zonnecollector-temperatuur 
wordt weergegeven (alleen zichtbaar bij UBA 3/
UBA 3.5-toestellen en indien een zonnecollector-
module is aangesloten).

draaien

draaien

indrukkenInfomenu verlaten

03:58
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5 Gebruikersmenu

Om het potentieel van uw verwarmingsinstallatie optimaal te benutten, kunt u gebruik maken 
van verschillende functies, die u in dit menu overeenkomstig uw behoeften kunt instellen.

Om de toetsen te kunnen bereiken, moet u de klep openen.

5.1 Periode voor de nachtverlaging wijzigen

Met deze functie kunt u instellen dat uw verwarming gedurende een bepaalde periode in 
verlaagde verwarmingsmodus (nachtverlaging) werkt. Het instelbereik bedraagt maximaal 
99 uur. Deze instelling is dus ook geschikt voor een korte vakantie. Fabrieksinstelling: 8 uur.

Na afloop van het ingestelde aantal uren is de nachtverlaging niet meer actief. 
Als u de nachtverlaging nogmaals nodig heeft, drukt u toets  opnieuw in.

Nachtverlaging voortijdig beëindigen:

Om de nachtverlaging vóór het aflopen van het ingestelde aantal uren te beëindigen, 
toets  indrukken.

– Waarden veranderen en opslaan: Houd de aangegeven toets ingedrukt en draai de draaiknop. De waarde knippert zolang de waarde wordt 
veranderd.

– Om op te slaan, toets loslaten. De waarde knippert niet meer en is opgeslagen.

Door de draaiknop te draaien kunt u de periode voor 
de nachtverlaging kiezen. Instelbereik 1 – 99 uur.

Sla de gewenste waarde op door de toets  los
te laten.

draaien

+

indrukken en ingedrukt houden

8h
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5.2 Ruimtetemperatuur voor de nachtverlaging instellen

Hiermee kan de gewenste ruimtetemperatuur voor de nachtverlaging worden ingesteld.
Fabrieksinstelling: 17 °C.

– Waarden veranderen en opslaan: Houd de aangegeven toets ingedrukt en draai de draaiknop. De waarde knippert zolang de waarde wordt 
veranderd.

– Om op te slaan, toets loslaten. De waarde knippert niet meer en is opgeslagen.

Door de draaiknop te draaien kunt u de gewenste 
ruimtetemperatuur voor de nachtverlaging kiezen. 
Instelbereik in stappen van 0,5 °C.

Sla de gewenste waarde op door de toets  
(temperatuur) los te laten.

draaien

+

indrukken en ingedrukt houden

17.0
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6 Servicemenu (alleen voor servicemonteur)

Servicetoets indrukken om het 
servicemenu te activeren.

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

Onjuiste instellingen kunnen leiden tot storingen of tot beschadiging van de ver-
warmingsinstallatie.

Verander de in dit hoofdstuk beschreven instellingen alleen, als u beschikt over 
de benodigde kwalificaties.
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6.1 Overzicht servicemenu

– Om het servicemenu te beëindigen, servicetoets nogmaals indrukken (of automatisch na 60 seconden zonder activiteit).

on

0.1 Werkelijk gemeten ruimtetemperatuur kalibreren.

draaien

Type woning/gebouw instellen.

Instelbereik: 1, 2, 3.

draaien

Tapwaterbereiding activeren/deactiveren.

Instelbereik: on, off, aut.

Toetsverlichting in-/uitschakelen.

Instelbereik: on, off.

draaien

draaien

on

1



15

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Bedienings- en servicehandleiding ModuLine 200 • uitgave 07/2007

Nefit B.V. • http://www.nefit.nl

Servicemenu (alleen voor servicemonteur) 6

6.2 Werkelijke ruimtetemperatuur kalibreren

Er kan een afzonderlijke thermometer in de buurt van de kamerthermostaat worden geplaatst, 
die een andere waarde aangeeft. Indien u de kamerthermostaten met de thermometer wilt 
kalibreren, kunt u de functie "Kalibreren werkelijke ruimtetemperatuur" gebruiken. Voordat u de 
ruimtetemperatuur kalibreert, dient u de volgende aspecten in acht te nemen:

– Meet de thermometer correcter dan de kamerthermostaat?

– Bevindt de thermometer zich direct naast de kamerthermostaat?

Een thermometer kan temperatuurwijzigingen langzamer of sneller aanduiden dan de 
kamerthermostaat. Kalibreer de kamerthermostaat daarom niet tijdens de verlagings- of 
verwarmingsfasen van uw verwarmingsinstallatie.

– Waarden veranderen en opslaan: Houd de aangegeven toets ingedrukt en draai de draaiknop. De waarde knippert zolang de waarde wordt 
veranderd.

– Om op te slaan, toets loslaten. De waarde knippert niet meer en is opgeslagen.

0.1
+

Door aan de draaiknop te draaien kalibreert u de 
ruimtetemperatuur.
Instelbereik: –5,0  tot +5,0 in stappen van 0,1 °C.
Sla de gewenste waarde op door de toets  of  
los te laten.

of

volgende 
servicefunctie
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6.3 Type woning/gebouw instellen

U kunt de opwarmingssnelheid van de verwarmingsinstallatie aanpassen aan de woning/
het gebouw van uw klant.

Er zijn drie mogelijke instellingen:

1 – "Ideale instelling"; het cv-toestel warmt zo snel mogelijk tot de gewenste 
ruimtetemperatuur op. Zodra deze temperatuur is bereikt, moduleert het cv-toestel naar 
beneden.

2 – Het cv-toestel warmt iets langzamer dan bij instelling "1" tot de gewenste 
ruimtetemperatuur op.

3 – De verwarmingsinstallatie werkt "traag". Bij kleine woningen/gebouwen met een 
cv-toestel met een groot vermogen en radiatoren met een groot oppervlak is dit de 
optimale instelling.

– Waarden veranderen en opslaan: Houd de aangegeven toets ingedrukt en draai de draaiknop. De waarde knippert zolang de waarde wordt 
veranderd.

– Om op te slaan, toets loslaten. De waarde knippert niet meer en is opgeslagen.

+

Door de draaiknop te draaien de gewenste waarde 
kiezen.
Instelbereik: 1, 2, 3.
Sla de gewenste waarde op door de toets  of  
los te laten.

of

volgende 
servicefunctie

vorige
servicefunctie

1
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6.4 Tapwaterbereiding activeren/uitzetten

Hiermee kunt u instellen of u de tapwaterbereiding wilt activeren.

De instelling in dit menu ("aan", "uit" of "aut") heeft verschillende consequenties voor de toetsen 
, , . 

De tabel hieronder laat zien wat wat de samenhang is tussen de tapwaterinstelling in het 
servicemenu en het gebruik van de toetsen , , .

– Waarden veranderen en opslaan: Houd de aangegeven toets ingedrukt en draai de draaiknop. De waarde knippert zolang de waarde wordt 
veranderd.

– Om op te slaan, toets loslaten. De waarde knippert niet meer en is opgeslagen.

on
+

Door de draaiknop te draaien de gewenste waarde 
kiezen.
Instelbereik: on, off, aut.
Sla de gewenste waarde op door de toets  of 

 los te laten.

of

volgende 
servicefunctie

vorige
servicefunctie

Tapwater-
bereidingsinstelling 
in het servicemenu:

Tapwaterbereiding
bij geactiveerde

-toets

Tapwaterbereiding 
bij geactiveerde

-toets

Tapwaterbereiding
bij geactiveerde

-toets
aan aan aan aan

uit uit uit uit

automatisch a aan uit uit

Tabel 1 Invloed instelling tapwaterbereiding op de bedieningsknoppen

a. Bij “auto” start de tapwaterbereiding 30 min. eerder.
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6.5 Toetsverlichting in-/uitschakelen

Met deze functie kunt u de toetsverlichting in- of uitschakelen.

– Waarden veranderen en opslaan: Houd de aangegeven toets ingedrukt en draai de draaiknop. De waarde knippert zolang de waarde wordt 
veranderd.

– Om op te slaan, toets loslaten. De waarde knippert niet meer en is opgeslagen.

on
+

Door de draaiknop te draaien de gewenste waarde 
kiezen.
Instelbereik: on, off.
Sla de gewenste waarde op door de toets  of  
los te laten.

of

volgende 
servicefunctie

vorige
servicefunctie



19

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Bedienings- en servicehandleiding ModuLine 200 • uitgave 07/2007

Nefit B.V. • http://www.nefit.nl

Storingen verhelpen 7

7 Storingen verhelpen

7.1 Eenvoudige storingen verhelpen (voor eindgebruikers)

Neem contact op met uw installateur om een storing te verhelpen als deze niet in de tabel wordt 
genoemd of wanneer u de storing niet zelf kunt verhelpen.

Controleer eerst het volgende:

– Staat de gaskraan in de stand "geopend"?

– Zijn de thermostaatknoppen op uw radiatoren geopend en zijn er voldoende radiatoren 
geopend?

Reset het cv-toestel:

Noteer de displaycode.

Druk op de toets "reset" op het cv-toestel.

Indien het probleem niet wordt opgelost of er een nieuwe code verschijnt, neem dan contact 
op met uw installateur.

Display Oorzaak Oplossing

Geen weergave: 

Uw verwarmingsinstallatie is uitgescha-
keld.

Schakel de verwarmingsinstallatie 
in.

De stroomvoorziening tussen 
ModuLine 200 en de verwarmings-
installatie is onderbroken.

Controleer of de kamerthermo-
staat correct op de wandhouder is 
geplaatst.

Controleer of de twee kabels aan 
de wandhouder van de kamerther-
mostaat zijn aangesloten.

Na het inschakelen: 
Verbindingsopbouw en initialisering: 
Na het inschakelen worden de gegevens 
overgedragen (geen storing).

Wacht enkele seconden 
(tot een minuut).

De waterdruk in de verwarmings-
installatie is sterk gedaald (< 0,2 bar).

Vul de verwarmingsinstallatie met 
water, zoals beschreven in de 
bedieningshandleiding van het 
cv-toestel.

Tabel 2 Storingen verhelpen

----
(knipperend)

FILL
(knipperend)
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7.2 Storingen verhelpen (uitsluitend voor een servicemonteur)

In deze storingstabel worden alle storingen van de installatie opgesomd, d.w.z. storingen van 
de UBA-componenten. Als er een storing in de installatie optreedt, blijft de verwarmings-
installatie, voor zover mogelijk, in bedrijf. Dat betekent dat er nog warmte wordt opgewekt 
(echter wel met een ongunstigere werking).

afwisselend

De waterdruk in de verwarmingsinstal-
latie is te laag (0,2 – 0,8) bar. 
Het cv-toestel werkt nog wel.

Vul de verwarmingsinstallatie met 
water, zoals beschreven in de 
bedieningshandleiding van het 
cv-toestel.

Er is een storing. Via de infotoets (optie 3)  
kunt u de servicecode opvragen.

Voer bovenstaande handelingen 
uit.

Display Oorzaak Oplossing

Tabel 2 Storingen verhelpen

FILL

22.5

----
(knipperend)

De servicecode kan via het infomenu (optie 3) opgevraagd worden. De foutcode is 
uitsluitend te zien op toestellen die voorzien zijn van een BC10 (UBA 3/UBA 3.5-toe-
stellen).

Gebruikte afkortingen:

SC = Servicecode

FC = Foutcode

Service-
code

Fout-
code Storing Effect Mogelijke oorzaken Oplossing

[a\0\1| [8\0\8|
Tapwater-
voeler geeft 
storing.

Er wordt geen water 
meer opgewarmd.

– Sensor verkeerd aan-
gesloten of verkeerd 
aangebracht.

– Breuk of kortsluiting 
van de sensorkabel.

– Sensor defect.

– Sensoraansluiting en 
kabel controleren.

– Bevestiging van de 
sensor controleren.

– Weerstandswaarden ver-
gelijken met de karakte-
ristieken van de sensor.

[a\0\1| [8\0\9|
Uitstroom-
sensor geeft 
storing.

Tabel 3 Storingen verhelpen
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[a\0\1| [8\1\0|
Tapwater heeft 
4 uur lang op 
vragend ge-
staan.

Er wordt continu ge-
probeerd om het water 
in de boiler op te war-
men. Tapwater heeft 
voorrang op de centra-
le verwarming. 
De tapwatervoorrang 
is uitgeschakeld op het 
moment dat de code in 
het display is versche-
nen.

– Permanente afname 
van tapwater of een lek.

– Druppelende waterkraan 
repareren.

– Sensor verkeerd aan-
gesloten of verkeerd 
aangebracht.

– Breuk of kortsluiting 
van de sensorkabel.

– Sensor defect.

– Sensoraansluiting en
kabel controleren.

– Bevestiging van de
sensor controleren.

– Weerstandswaarden ver-
gelijken met de karakte-
ristieken van de sensor.

– Sensor verkeerd aan-
gesloten of verkeerd 
aangebracht.

– Breuk of kortsluiting 
van de sensorkabel.

– Sensor defect.

– Sensoraansluiting en 
kabel controleren.

– Bevestiging van de 
sensor controleren.

– Weerstandswaarden ver-
gelijken met de karakte-
ristieken van de sensor.

[a\0\1| [8\1\6|
Geen commu-
nicatie met 
UBA.

Het cv-toestel ontvangt 
geen warmtevraag.

– UBA-bussysteem is 
overbelast.

– UBA 3/UBA 3.5 is
defect.

– Probeer het toestel te res-
etten door het cv-toestel 
uit en weer aan te zetten.

[a\0\2| [8\1\6|
Geen commu-
nicatie met 
BC10.

De ModuLine thermo-
staat ontvangt geen
instellingen meer van 
de BC10.

– Communicatiepro-
bleem bij de BC10 of de 
BC10 defect.

– Aansluiting van de BC10 
controleren. Zo nodig 
BC10 vervangen.

[a\1\8| [8\1\6|
Kamertempe-
ratuursensor 
defect.

Geen ruimteregeling.
– Temperatuursensor 

defect van ModuLine 
thermostaat.

– Vervang de ModuLine 
thermostaat.

Service-
code

Fout-
code Storing Effect Mogelijke oorzaken Oplossing

Tabel 3 Storingen verhelpen

In de documentatie van het cv-toestel kunt u nalezen hoe u andere storingen kunt 
verhelpen.
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8 Technische gegevens

Eenheid ModuLine 200
Spanningsvoorziening V 16 V DC

Verbruik W 0,3

Afmetingen (breedte/hoogte/diepte) mm 108 / 90 / 25

Gewicht g 140

Toelaatbare bedrijfstemperatuur °C 0 tot +50

Toelaatbare temperatuur gedurende opslag °C 0 tot +70

Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid % 0 tot 90

Tabel 4 Technische gegevens van de kamerthermostaat ModuLine 200



23

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Bedienings- en servicehandleiding ModuLine 200 • uitgave 07/2007

Nefit B.V. • http://www.nefit.nl

Notities



71
6.

37
8A

 -
 5

07
2 

- 
07

/2
00

7

Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer
DealerLine: 0570 - 67 85 66

Consumenten Infolijn: 0570 - 67 85 00
Fax: 0570 - 67 85 86
Internet: www.nefit.nl


	1 Inleiding
	2 ModuLine 200 aansluiten en in bedrijf nemen
	2.1 De juiste plaats kiezen
	2.2 Grondplaat installeren
	2.3 Kamerthermostaat inklikken en verwijderen
	2.4 Kamerthermostaat in bedrijf nemen

	3 Basisfuncties
	3.1 Actuele ruimtetemperatuur veranderen
	3.2 Dagbedrijf activeren
	3.3 Nachtverlaging activeren
	3.4 Uit-functie selecteren

	4 Infotoets bedienen (waarden aflezen)
	5 Gebruikersmenu
	5.1 Periode voor de nachtverlaging wijzigen
	5.2 Ruimtetemperatuur voor de nachtverlaging instellen

	6 Servicemenu (alleen voor servicemonteur)
	6.1 Overzicht servicemenu
	6.2 Werkelijke ruimtetemperatuur kalibreren
	6.3 Type woning/gebouw instellen
	6.4 Tapwaterbereiding activeren/uitzetten
	6.5 Toetsverlichting in-/uitschakelen

	7 Storingen verhelpen
	7.1 Eenvoudige storingen verhelpen (voor eindgebruikers)
	7.2 Storingen verhelpen (uitsluitend voor een servicemonteur)

	8 Technische gegevens


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /NLD (BBT is gelijk aan hoge kwaliteit)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


