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1. TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

De apparaatspecificaties staan hieronder vermeld. 

 

 
1.1 Elektrische specificaties 

 

Levering 

Voedingsspanning 230V ac ± 15%, 50/60 Hz 

Max. Verbruik (exclusief console en gebruikers) 15 mA 

Max. Verbruik (aangesloten console exclusief gebruikers) 20 mA 

Ingangen 

Rookgastemperatuur thermokoppel TCJ 300 ° C 

Externe thermostaat Schoon contact 

NTC kamertemperatuurvoeler NTC 10 kΩ 

Seriële verbinding (te gebruiken met adapter) - 

Rook rotatiesnelheid encoder 1 puls / omwenteling 

Console T047 

Micronova gepatenteerde seriële verbinding - 

Uitgaan 

Rookafzuiger (met faseregeling) 230 V ac (TRIAC) 

Primaire wisselaar (met faseregeling) 230 V ac (TRIAC) 

Secundaire wisselaar (met faseregeling) 230 V ac (TRIAC) 

Vijzelmotor 230 V ac (TRIAC) 

Optionele 230 V ac- uitgang (contact) 

Gloeibougie 230 V ac (contact) 

 

1.2 Omgevingsspecificaties 
 

Bedrijfsomgevingstemperatuur van 0 ° C tot + 60 ° C 

Opslagtemperatuur van -10 ° C tot + 60 ° C 

Maximale relatieve vochtigheid (niet-condenserend) 95% 

 

1.3 Mechanische specificaties 
 

Afmetingen bord (LxBxH) (110x91x35) mm 

Gewicht ongeveer 230 g 

Afmetingen ABS container (115x96x40) mm 

Elke montagepositie  

Beschermingsgraad in versie met ABS IP20 behuizing 
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2. WERKINGSMODUS 

 
De normale werking van de controller die regelmatig in een luchtkachel wordt geïnstalleerd, wordt hieronder beschre- 

ven met verwijzing naar de functies die beschikbaar zijn voor de gebruiker. 

Voordat de kachel wordt aangezet, verschijnt het display zoals in figuur 1 . 

 

 

figuur 1 

 

 

2.1 Ontsteking van de kachel 

Om de kachel aan te steken, drukt u een paar seconden op P4. Het contact wordt op het display aangegeven met de 

tekst "Gaat aan", zoals weergegeven in figuur 2 . 

Deze fase duurt een maximale tijd die wordt opgegeven door de parameter MINUTEN TIME-OUT (M-9-4-01). 

In deze omstandigheden gaat de kachel in de voorverwarmingstoestand, de gloeibougie en de rookafzuiging gaan 

aan. 

Eventuele afwijkingen tijdens de ontstekingsfase worden op het display gesignaleerd en de kachel gaat in alarmto- 

estand. (zie hoofdstuk 4) 

 

 

figuur 2 
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2.2 Laden van de pellets 

Na een tijd bepaald door de INITIAL CLEANING parameter (M-9-4-33) + de PREHEAT TIME parameter (M-

9-4-34) begint de laadfase van de pellets, het bericht “Load Pellet” scrollt op het display. 

In een eerste fase voert de schroef de pellets in de vuurpot gedurende een tijd die wordt bepaald door de parameter 

IGNITION PRELOAD (M-9-2-03), de rooksnelheid wordt bepaald door de parameter ASP-FUMES PRELOAD 

(M-9-2- 05) en de gloeibougie is altijd aan. 

In de tweede fase, na de tijd van de ONTSTEKINGSPRELOAD-parameter (M-9-2-03), wordt de vijzel uitgescha- 

keld gedurende een tijd die wordt aangegeven door de VLAM WACHT-parameter (M-9-2-04), de rooksnelheid 

neemt de gegeven waarde aan van de parameter VELFUMI WAITING (M-9-4-37) terwijl de gloeibougie in de 

vorige toestand blijft. Als er na deze fase geen ontsteking plaatsvindt, wordt de vijzel opnieuw ingeschakeld gedu- 

rende een periode die wordt bepaald door de parameter AUGER TURN ON (M-9-4-04), de rooksnelheid wordt be- 

paald door de parameter ONTSTEKINGSROOKKEN (M-9-4- 16) en de gloeibougie blijft aan ( figuur 3 ). 

 

 

figuur 3 

 

2.3 Vuur aanwezig 

Nadat de rookgastemperatuur de waarde van de parameter MINIMUM DREMPEL (M-9-4-13) heeft bereikt en 

overschreden, gaat het systeem in de ontstekingsmodus en toont het bericht "Fire Present" op het display. 

In deze fase wordt gecontroleerd of de temperatuur stabiel blijft gedurende een tijd die vooraf is gedefinieerd door 

de parameter STARTING MINUTES (M-9-4-02). 

De snelheid van de rookgassen wordt bepaald door de parameter ROOKGAS SNELHEID START (M-9-4-17), de 

schroef draait gedurende een bepaalde tijd die wordt aangegeven door de parameter VIJZELSTART (M-9-4-05) en 

de gloeibougie is uit. ( figuur 8 ) 

Eventuele afwijkingen stoppen de kaart en geven de foutstatus aan (zie hoofdstuk 4). 

 

figuur 4 
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2.4 Fornuis aan het werk 

Nadat de rookgastemperatuur de waarde in de MINIMUM DREMPEL (M-9-4-13) heeft bereikt en overschreden 

en deze gedurende minstens een tijd die is aangegeven door de parameter STARTMINUTEN (M-9-4-02) heeft 

gehandhaafd, schakelt over naar de werkmodus, wat de normale bedieningsmodus is. Het display toont het bericht 

"Werk". Het vermogen kan worden ingesteld door de aanraaktoets P5 of P6 ingedrukt te houden en de kamertem- 

peratuur kan worden ingesteld door op de aanraaktoets P1 of P2 te drukken ( figuur 5 ). 

Als de rookgastemperatuur de drempelwaarde bereikt die is ingesteld met de parameter FAN THRESHOLD (M-

9-4-15), wordt de ventilator van de luchtwisselaar ingeschakeld. 

 

 

figuur 5 

 
 

Tijdens deze fase, na een tijd bepaald door de parameter BRAZIER CLEANING (M-9-4-03), reinigt de kachel de 

vuurpot. Het bericht "Reiniging vuurpot" scrollt op het display, de vijzel wordt ingeschakeld met een snelheid die 

wordt bepaald door de parameter CLEANING AUGER (M-9-4-30), de rookgassenventilator op de snelheid die 

wordt gegeven door de parameter ASP-FUMI CLEANING (M-9-4 -29) ( figuur 6 ). 

Na een tijd bepaald door de parameter BRAZIER CLEANING (M-9-4-12), keert de kachel terug naar de werksta- 

tus. 

 

 

figuur 6 
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2.5 De vermogensinstelling wijzigen 

Gebruik de toetsen P5 en P6 vanuit het "Home" -scherm om het vermogen te wijzigen. 

Het display toont het ingestelde vermogen (power SET). 

Door te werken op de P5 (verlagen) en P6 (verhogen) toetsen is het mogelijk om de waarde te wijzigen. Na 

ongeveer 5 seconden wordt de waarde opgeslagen en keert het display terug naar de normale weergave, of om af 

te sluiten drukt u op P3 of P4 ( figuur 7 ). 

 

 

figuur 7 

 
 

2.6 De kamertemperatuurinstelling wijzigen 

Om de kamertemperatuur te wijzigen, gebruikt u gewoon de toetsen P1 en P2 vanuit het "Home" -scherm. 

Het display toont de ingestelde kamertemperatuur (temperatuur SET). Door te werken op de toetsen P2 (verlagen) 

en P1 (verhogen) is het mogelijk om de waarde te wijzigen. Na ongeveer 5 seconden wordt de waarde opgeslagen 

en keert het display terug naar de normale weergave, of om af te sluiten drukt u op P3 of P4. ( figuur 8 ) 

 
 

figuur 8 

 

2.7 De kamertemperatuur bereikt de ingestelde temperatuur (SET-temperatuur) 

Wanneer de kamertemperatuur de ingestelde waarde heeft bereikt, wordt het verwarmingsvermogen van de kachel 

automatisch op de minimumwaarde gebracht. Onder deze omstandigheden toont het display de melding “Modula 

work” ( figuur 9 ). 

Als de kamertemperatuur daalt tot onder de ingestelde temperatuur (Ingestelde temperatuur), keert de kachel terug 

naar de modus “Werk” en naar het eerder ingestelde vermogen (Ingesteld vermogen). 
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figuur 9 

 
 

2.8 Stand-by 

Indien geactiveerd in het menu, stelt de stand-by-functie u in staat om de kachel uit te schakelen zodra aan de 

onderstaande voorwaarden is voldaan. 

Het is ingeschakeld als gedurende een tijd bepaald door de parameter RIT-OFF AUTO (M-9-2-07) de kamertempera- 

tuur hoger is dan de ingestelde temperatuur (kamer instellen) plus de parameter DELTA ON-OFF AUTO (M-9-2- 06). 

Aan het einde van de tijd die is opgegeven door de parameter RIT-OFF AUTO (M-9-2-07), verschijnt het bericht 

"Wait for cooling" op het display. In deze toestand heeft de kachel de vijzel uitgeschakeld, de wisselaar schakelt uit 

wanneer de drempelwaarde van de parameter VENTILATORDREMPEL (M-9-4-15) wordt bereikt. ( figuur 10 ) 

 

 

figuur 10 

 
 

Wanneer de rookgastemperatuur de drempelwaarde bereikt die wordt bepaald door de parameter MINIMUM 

DREMPEL (M-9-4-13), gaat de kachel in stand-by. De vijzel is uitgeschakeld, de wisselaar is uitgeschakeld, 

evenals de rookventilator. ( figuur 11 ) 
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figuur 11 

 

 
Als de kamertemperatuur daalt tot onder de ingestelde temperatuur (Set room) minus de drempelwaarde gegeven 

door de DELTA ON-OFF AUTO parameter (M-9-2-06), wordt de kachel opnieuw ontstoken. 

 

 

2.9 Kachel uitgeschakeld 

Om de kachel uit te zetten, houdt u gewoon de P4-aanraakknop ingedrukt. 

Op het display verschijnt de melding “Eindschoonmaak” ( figuur 12 ). 

De schroefmotor stopt, de snelheid van de rookventilator wordt bepaald door de parameter ASP-FUMI 

CLEANING (M-9-4-29). 

 

 

figuur 12 

 
 

De wisselaarventilator blijft actief totdat de rookgastemperatuur daalt tot onder de waarde die is ingesteld in de 

parameter VENTILATOR DREMPEL (M-9-4-15). Na een tijd bepaald door de ASP-MIN UIT-parameter (M-9-

2-02), als de rooktemperatuur lager is dan de drempelwaarde gegeven door de UIT DREMPEL parameter (M-9-

4-28), gaat de kachel uit, het weergeven van het bericht "Uit" ( figuur 13 ). 
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figuur 13 



9 

 

3. HET MENU 
 

Druk op de aanraakknop P3 om het menu te openen. 

Dit is onderverdeeld in verschillende items en niveaus waarmee u toegang heeft tot de instellingen en programmering 

van het bord. 

 
 
 

3.1 Gebruikersmenu 

De volgende tabel geeft een korte beschrijving van de structuur van het menu, waarbij in deze paragraaf de nadruk 

ligt op de selecties die alleen voor de gebruiker beschikbaar zijn. 

 
 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 waarde 

M01-ventilatoren aanpassen 
   

 
01 - ventilatorset 2 

 
0,1,2,3,4,5, AUTO 

M02-horloge set 
   

 
01 - Dag van de week 

 
LMMGVSD 

 
02 - Klokuren 

 
0-23 

 
03 - Minutenklok 

 
0-59 

 
04 - Dagklok 

 
1-31 

 
05 - Maandklok 

 
1-12 

 
06 - Klokjaar 

 
00-99 

M03-set chronograaf 
   

 
M-3-1 - schakel chrono in 

  

  
01 - schakel chrono in aan uit 

 
M-3-2 - dagelijkse 

programmering 

  

  
01-daagse chrono aan uit 

  
02 - start 1 dag UIT-0-23: 50 

  
03 - stop 1 dag UIT-0-23: 50 

  
04 - start 2 dagen UIT-0-23: 50 

  
05 - stop 2 dagen UIT-0-23: 50 

 
M-3-3 - wekelijks schema 

  

  
01 - wekelijkse chrono aan uit 

  
02 - start Prog 1 UIT-0-23: 50 

  
03 - stop Prog 1 UIT-0-23: 50 

  
04 - Maandag Prog 1 aan uit 

  
05 - Dinsdag Prog 1 aan uit 

  
06 - woensdag Prog 1 aan uit 

  
07 - Donderdag Prog 1 aan uit 

  
08 - Vrijdag Prog 1 aan uit 
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niveau 1 niveau 2 niveau 3 waarde 

  09 - Zaterdag Prog 1 aan uit 

  10 - Zondag Prog 1 aan uit 

  
11 - start Prog 2 UIT-0-23: 50 

  12 - stop Prog 2 UIT-0-23: 50 

  13 - Maandag Prog 2 aan uit 

  
14 - Dinsdag Prog 2 aan uit 

  
15 - Woensdag Prog 2 aan uit 

  
16 - Donderdag Prog 2 aan uit 

  
17 - Vrijdag Prog 2 aan uit 

  
18 - Zaterdag Prog 2 aan uit 

  
19 - Zondag Prog 2 aan uit 

  
20 - start Prog 3 UIT-0-23: 50 

  
21 - stop Prog 3 UIT-0-23: 50 

  
22 - Maandag Prog 3 aan uit 

  
23 - Dinsdag Prog 3 aan uit 

  
24 - Woensdag Prog 3 aan uit 

  
25 - Donderdag Prog 3 aan uit 

  
26 - Vrijdag Prog 3 aan uit 

  
27 - Zaterdag Prog 3 aan uit 

  
28 - Zondag Prog 3 aan uit 

  
29 - start Prog 4 UIT-0-23: 50 

  
30 - stop Prog 4 UIT-0-23: 50 

  
31 - Maandag Prog 4 aan uit 

  
32 - Dinsdag Prog 4 aan uit 

  
33 - Woensdag Prog 4 aan uit 

  
34 - Donderdag Prog 4 aan uit 

  
35 - Vrijdag Prog 4 aan uit 

  
36 - Zaterdag Prog 4 aan uit 

  
37 - domanica Prog 4 aan uit 

 
M-3-4 - 

weekendprogramma 

  

  
01 - weekend chrono aan uit 

  
02 - start 1 weekend UIT-0-23: 50 

  
03 - stop 1 weekend UIT-0-23: 50 

  
04 - start 2 weekend UIT-0-23: 50 

  
05 - stop 2 weekend UIT-0-23: 50 

M04-kies taal    
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niveau 1 niveau 2 niveau 3 waarde 

 
01 - Italiaans 

 
set 

 
02 - Engels 

 
set 

 
03 - Duits 

 
set 

 
04 - Frans 

 
set 

 
05 - Spaans 

 
set 

 
06 - Portugees 

 
set 

M05-stand-by 
   

 
01 - stand-by modus 

 
aan uit 

M06-zoemer 
   

 
01 - zoemermodus 

  

M07 - initiële belasting 
   

 
P1 om te laden 

 
90 " 

M08-state kachel 
   

 
01 - pagina 1 

  

  
1.1 - Vijzel AAN-tijd seconden 

  
1.2 - Status thermostaat aan uit 

  
1.3 - Echte werkkracht waarde 

 
02 - pagina 2 

  

  
2.1 - Rook temperatuur graden 

  
2.2 - RPM rookventilator tpm 

  
2.3 - Primaire 

wisselspanning 

volt 

  
2.4 - Spanning secundaire 

wisselaar 

volt 

 
03 - pagina 3 

  

  
3.1 - Duur van het schoonmaken van de 

vuurpot 

seconden 

  
3.2 - Reinigingsinterval voor 

vuurpot 

minuten 

  
3.3 - Alarmvertraging seconden 

 
04 - pagina 4 

  

  
4.1 - 

Omgevingstemperatuur 

graden 

M09-technische kalibratie 
   

 
01 - toegangssleutel 

 
set 

M10-Korrels van het type 
   

 
01 - Laad pellets 

 
set 

M11-type schoorsteen 
   

 
01 - rookgassen schoorsteen 

 
set 
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3.2 Menu M01 - Ventilatoren afstellen 

Maakt aanpassing van de extra ventilator mogelijk, de mogelijke keuzes staan vermeld zoals in de onderstaande 

tabel. 

Gebruik de toetsen P1 en P2 om aanpassingen te maken. 

 

instelling ventilator 2 

1 luchtsnelheid 2-1 (M-9-8-

02) 

5 luchtsnelheid 2-5 (M-9-8-

03) 

 

figuur 14 

 

 

3.3 Menu M02 - Klok ingesteld 

Stel de huidige tijd en datum in. Het bord is uitgerust met een lithiumbatterij waardoor de interne klok meer dan 

3/5 jaar meegaat. 

Om de algemene programmeermenu's te openen, drukt u op de aanraaktoets P3. Druk op P6 (verlagen) of P5 

(verhogen) totdat item M02 is geselecteerd. Ga naar het submenu door op P3 te drukken. 

 
 

figuur 15 

 

Selecteer de gewenste dag met behulp van de P2 (verlagen) en P1 (verhogen) -toetsen en bevestig door op de P3-

aanraaktoets te drukken. De instelling van de uren, minuten, dag, maand en jaar volgt door op toets P6 (verlagen) 

en P5 (verhogen) te drukken en bevestig door op toets P3 te drukken. 
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3.4 Menu M03 - Stel chrono in 

Submenu M-3-1 - Chrono inschakelen 

Met het menu op het display "M03 set chrono" kunt u alle functies van de klokthermostaat globaal in- en uitschake- 

len. Om in te schakelen, drukt u op de P3-knop en vervolgens op P1 of P2 om Aan of Uit te selecteren Bevestig 

met de P3-knop. ( figuur 16 ) 

 

 

figuur 16 

 

 
Submenu M-3-2 - Dagprogramma 

Zodra het submenu “M-3-2 programmadag” is geselecteerd, gebruikt u de aanraaktoets P5 om door de verschillende 

programmeerparameters van de dagelijkse chrono te scrollen, inclusief het inschakelen ervan ( figuur 17 ). 

 

 

figuur 17 

 
 

Het is mogelijk om twee werkingsbanden in te stellen, de eerste met START1 Day en STOP1 Day, de tweede met 

START2 Day en STOP2 Day , afgebakend door de tijden die zijn ingesteld volgens de volgende tabel, waarbij de 

OFF-instelling de klok instrueert om het commando te negeren. Gebruik de toetsen P2 (verlagen) en P1 (verhogen) 

om te wijzigen en druk op P3 om te bevestigen. 
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DAGPROGRAMMA 

menuniveau selectie betekenis Mogelijke waarden 

M-3-2-01 CHRONO DAG Schakel dagelijkse chrono 

in 

AAN UIT 

M-3-2-02 BEGIN 1 dag Activeringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-2-03 STOP 1 dag Deactiveringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-2-04 BEGIN 2 dagen Activeringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-2-05 STOP 2 dagen Deactiveringstijd UIT-0-23: 50 

 

 

Submenu M-3-3 - weekprogramma 

Met het menu “M03-3 Weekprogramma-” kunt u de wekelijkse klokthermostaatfuncties in- / uitschakelen en 

instellen ( figuur 18 ). De wekelijkse functie heeft 4 onafhankelijke programma's. Bovendien negeert de klok het 

overeenkomstige commando door OFF in het tijdveld in te stellen. De onderstaande tabellen geven een samenvat- 

ting van de wekelijkse programmafunctie. Om naar de volgende functie te gaan en de waarde te bevestigen, drukt 

u op de P3-knop. U verlaat het menu door op de P4-aanraakknop te drukken, 

 

 

figuur 18 

 

 

Opgelet: voer de programmering voorzichtig uit en vermijd in het algemeen 

dat de in- en / of uitschakelingsuren op dezelfde dag in verschillende programma's overlappen. 

 

 
WEKELIJKSE CHRONO 

INSCHAKELEN 

menuniveau selectie betekenis Mogelijke waarden 

M-3-3-01 WEKELIJKSE CHRONO Schakel de wekelijkse chrono 

in 

AAN UIT 
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PROGRAMMA 1 

menuniveau selectie betekenis Mogelijke waarden 

M-3-3-02 START PRG 1 Activeringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-3-03 STOP PRG 1 Deactiveringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-3-04 MAANDAG PRG 1 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-05 DINSDAG PRG 1 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-06 WOENSDAG PRG 1 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-07 DONDERDAG PRG 1 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-08 VRIJDAG PRG 1 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-09 ZATERDAG PRG 1 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-10 ZONDAG PRG 1 Referentiedag AAN UIT 

 
PROGRAMMA 2 

menuniveau selectie betekenis Mogelijke waarden 

M-3-3-11 START PRG 2 Activeringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-3-12 STOP PRG 2 Deactiveringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-3-13 MAANDAG PRG 2 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-14 DINSDAG PRG 2 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-15 WOENSDAG PRG 2 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-16 DONDERDAG PRG 2 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-17 VRIJDAG PRG 2 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-18 ZATERDAG PRG 2 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-19 ZONDAG PRG 2 Referentiedag AAN UIT 

 
PROGRAMMA 3 

menuniveau selectie betekenis Mogelijke waarden 

M-3-3-20 START PRG 3 Activeringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-3-21 STOP PRG 3 Deactiveringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-3-22 MAANDAG PRG 3 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-23 DINSDAG PRG 3 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-24 WOENSDAG PRG 3 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-25 DONDERDAG PRG 3 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-26 VRIJDAG PRG 3 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-27 ZATERDAG PRG 3 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-28 ZONDAG PRG 3 Referentiedag AAN UIT 
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PROGRAMMA 4 

menuniveau selectie betekenis Mogelijke waarden 

M-3-3-29 START PRG 4 Activeringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-3-30 STOP PRG 4 Deactiveringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-3-31 MAANDAG PRG 4 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-32 DINSDAG PRG 4 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-33 WOENSDAG PRG 4 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-34 DONDERDAG PRG 4 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-35 VRIJDAG PRG 4 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-36 ZATERDAG PRG 4 Referentiedag AAN UIT 

M-3-3-37 ZONDAG PRG 4 Referentiedag AAN UIT 

 
 

Submenu M-3-4 - programma weekend 

Hiermee kunt u de chronothermostaatfuncties in het weekend in- / uitschakelen en instellen (dagen 6 en 7, d.w.z. 

zaterdag en zondag). Om deze in te schakelen, drukt u op knop P3 in het item “einde week chrono” en zet u “aan” 

met knop P2 (verlagen) of P1 (verhogen). Door de tijden van Start 1 eindweek en Stop 1 eindweek in te stellen , 

wordt de werkingsperiode ingesteld voor zaterdag , terwijl Start 2 eindweek en Stop 2 eindweek om de werking 

van de kachel voor zondag in te stellen . ( figuur 19 ) 

 

 

figuur 19 

 
 

WEEK-END-PROGRAMMA 

menuniveau selectie betekenis Mogelijke waarden 

M-3-4-01 WEEK-EINDE CHRONO Schakel de weekendchrono 

in 

AAN UIT 

M-3-4-02 BEGIN 1 EINDWEEK Activeringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-4-03 STOP 1 EINDWEEK Deactiveringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-4-04 BEGIN 2 EINDWEEK Activeringstijd UIT-0-23: 50 

M-3-4-05 STOP 2 EINDWEEK Deactiveringstijd UIT-0-23: 50 
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TIP: Om verwarring en ongewenst opstarten en afsluiten te voorkomen, 

mag u slechts één programma tegelijk uitvoeren als u niet precies weet wat u wilt bereiken. 

Schakel het dagprogramma uit als u het weekprogramma wilt gebruiken. 

Laat het weekendprogramma altijd gedeactiveerd als u het weekprogramma gebruikt in programma 1,2,3 en 4. 

Activeer de weekendprogrammering pas nadat u de weekprogrammering hebt gedeactiveerd. 

 

 
 

3.5 Menu M04 - Taalkeuze 

Hiermee kunt u de dialoogtaal selecteren uit de beschikbare talen ( afbeelding 20 ). Om naar de volgende taal te 

gaan, drukt u op P1 (verhogen) om terug te gaan, drukt u op P2 (verlagen), drukt u op P4 om te bevestigen en af te 

sluiten. 

 

 

figuur 20 

 
 

3.6 Menu M05 - Stand-by 

Hiermee kunt u de stand-bymodus in- of uitschakelen ( afbeelding 21 ). Zodra menu M05 is geselecteerd met knop 

P3, drukt u op P1 (verlagen) of P2 (verhogen) om de status te wijzigen van AAN naar UIT en vice versa. Raadpleeg 

voor bediening het hoofdstuk Stand-by paragraaf 2.8 

 

 

figuur 21 



figuur 28 
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3.7 Menu M06 - Zoemermodus 

Hiermee kunt u het akoestische signaal in- of uitschakelen ( figuur 22 ). Zodra menu M06 is geselecteerd met knop 

P3, drukt u op P1 (verlagen) of P2 (verhogen) om de status te wijzigen van AAN naar UIT en vice versa. 

 

 

figuur 22 

 
3.8 Menu M07 - Initiële lading 

Deze functie is alleen beschikbaar als de kachel UIT is en stelt u in staat om de vijzel te vullen wanneer de kachel 

voor het eerst wordt gestart, wanneer de pellettank leeg is. Na het selecteren van menu M07, zal het bericht “P1 

TO LOAD” op het display scrollen ( figuur 23 ). Druk vervolgens op P1 (verhogen). De rookgassenventilator 

schakelt op maximale snelheid in, de vijzel wordt ingeschakeld en blijft daar tot de tijd aangegeven op het display 

( figuur 24 ) is verstreken , of totdat de toets P4 wordt ingedrukt. 

figuur 23 



figuur 28 
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3.9 Menu M08 - Status kachel 

Geeft de onmiddellijke status van de kachel weer en rapporteert de status van de verschillende apparaten die erop 

zijn aangesloten. Er worden achtereenvolgens verschillende pagina's weergegeven. ( figuren 25,26, 27,28 ) 

figuur 25 

 
figuur 26 

figuur 27 
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3.10 Menu M09 - Technicusinstellingen 

Dit menu is gereserveerd voor servicecentra. Als er een variatie in de parameters is die afwijkt van die van de 

fabriek, aanvaardt het bedrijf geen verantwoordelijkheid voor storingen of schade aan de machine zelf. 

 
 

 

 
3.11 Menu M10 - Pelletsoort 

Door op de knoppen P1 en P2 te drukken, wordt het percentage van de pelletbelading gevarieerd ( figuur 29 ) met een 

maximale waarde van +9 en min -9. Elke afzonderlijke stap verhoogt of verkort de totale vijzelperiode met ongeveer 

3% in vergelijking met de standaardperiode (korreltype = 0). De tijd T –ON AUGER blijft dus ongewijzigd. 
 

figuur 29 

 

 

3.12 Menu M11 - Type schoorsteen 

Door op de knoppen P1 en P2 te drukken, wordt het toerental van de rookafzuiging ( figuur 30 ) gevarieerd met een 

maximale waarde van +9 en min -9. Elke afzonderlijke stap verhoogt of verlaagt de instelling van de rookventilator 

met ongeveer 5% ten opzichte van de standaardventilatie (schoorsteentype = 0). 

 

 

figuur 30 
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4. ALARMEN 
 

In het geval dat zich een bedrijfsstoornis voordoet, grijpt de kaart in en signaleert de onregelmatigheid door akoestische 

signalen uit te zenden. 

De volgende alarmen worden verwacht: 

 

 
Herkomst van het alarm Weergave weergeven 

Energie black-out BIJ 1 BLACK OUT 

Rook temperatuursonde AL 2 ROOKSONDE 

Rook overtemperatuur BIJ 3 HETE ROKEN 

Rookmelder defect AL 4 ASPIRAAT-STORING 

Ontsteking mislukt BIJ 5 GEEN ONTSTEKING 

Afwezigheid van pellets BIJ 6 GEEN PELLETS 

Te hoge temperatuur thermische veiligheid AL 7 VEILIGHEID-

THERMISCH 

Afwezigheid van depressie BIJ 8 GEEN DEPRESS- 

Geopende deur OM 9 DEUR OPEN 

 

Elke alarmtoestand zorgt ervoor dat de kachel onmiddellijk uitgaat 

De alarmstatus wordt bereikt na de tijd die is opgegeven door de parameter ALARMSVERTRAGING (M-9-4-11), 

BEHALVE HET BLACK-OUT ALARM , en kan worden gereset door de aanraaktoets P4 ingedrukt te houden. Elke 

keer dat een alarm wordt gereset, wordt om veiligheidsredenen een uitschakelingsfase van de kachel gestart. Tijdens de 

alarmfase zal het pictogram op het display altijd oplichten en, indien ingeschakeld, zal de zoemer met tussenpozen 

klinken. Als het alarm niet gereset wordt, zal de kachel in elk geval uitschakelen en altijd de alarmmelding weergeven. 

 
 

4.1 Energie black-out 

Tijdens de werkende staat van de kachel kan de elektriciteit uitvallen. Bij herstart, als de black-outperiode korter 

is dan de BLACK OUT-parameter (M-9-2-11), start de kachel opnieuw in WERK- modus , anders treedt het alarm 

in werking. 

De boodschap “AL 1 BLACK OUT” scrollt op het display ( figuur 31 ) en de kachel gaat uit. 

 

 

figuur 31 
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4.2 Alarm rooktemperatuursonde 

Dit gebeurt als de rooksonde defect is. De kachel gaat over in de alarmstatus en het bericht “AL 2 ROOKPROBE” 

zal scrollen op het display ( figuur 32 ) en zal worden uitgeschakeld. 

 

 

figuur 32 

 
 

4.3 Alarm voor oververhitting rook 

Dit gebeurt wanneer de rookgassonde een temperatuur detecteert die hoger is dan een vaste ingestelde waarde die 

niet via een parameter kan worden gewijzigd. Het display toont het bericht "AL 3 WARME ROOKKEN" zoals 

weergegeven in figuur 33 en de kachel gaat uit. 

 

 

figuur 33 

 
 

4.4 Defect rookmelderalarm 

Dit gebeurt als er een storing is in de rookventilator. De kachel gaat over in de alarmstatus en het bericht “AL 4 

ASPIRAT-FAULT” zal op het display scrollen ( figuur 34 ). 
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figuur 34 

 

 

4.5 Ontstekingsfout alarm 

Treedt op als de ontstekingsfase mislukt. Dit gebeurt als na de tijd die is opgegeven door de parameter MINUTEN 

TIME-OUT (M-9-4-01), de rooktemperatuur de parameter MINIMUM DREMPEL (M-9-4-13) niet overschrijdt. 

Het bericht “AL 5 NO IGNITION-” scrollt op het display en de kachel gaat over in de alarmstatus ( figuur 35 ). 

 

 

figuur 35 
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4.6 Geen alarm voor pellets 

Het treedt op als tijdens de werkfase de rookgastemperatuur onder de MINIMUM DREMPEL parameter (M-9-4-

13) daalt. De boodschap “AL 6 NO PELLETS” scrollt op het display en de kachel gaat over in de alarmsta- tus ( 

figuur 36 ). 

 

 

 

 
figuur 36 

 

 

4.7 Alarm te hoge temperatuur thermische veiligheid 

Het treedt op wanneer de algemene veiligheidsthermostaat een temperatuur detecteert boven de uitschakeldrem- 

pel. De thermostaat grijpt in en schakelt de vijzel uit, aangezien deze in serie is geplaatst met zijn voeding, en de 

controller grijpt in door de alarmstatus te signaleren door de melding “AL 7 VEILIGHEID-THERMISCH” op het 

display te tonen ( figuur 37 ). De kachel gaat uit. 

 

 

figuur 37 
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4.8 Geen depressie-alarm 

Het treedt op wanneer de externe drukschakelaar een druk / vacuüm detecteert onder de uitschakeldrempel. De 

drukschakelaar grijpt in door de vijzel uit te schakelen, die elektrisch in serie is geschakeld, en de controller 

signaleert de alarmstatus door “AL 8 MANCA DEPRESS-” op het display weer te geven ( figuur 38 ). De kachel 

gaat in de uitschakelmodus. 

 

 

 

 
figuur 38 


