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Rustbeeldscherm 
Het rustbeeldscherm is de weergave op het beeldscherm in ruststand.  
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Afb. 1 Schermweergave 

De schermweergave bevat: 

1) Temperatuurweergave in grote cijfers 

 In ruststand wordt hier de actuele ruimtetemperatuur weergegeven. 

 Bij bediening van de draaiknop wordt de gewenste ruimtetemperatuur van de actuele 

bedrijfstoestand weergegeven. Bij verdere bediening van de draaiknop veranderd de 

waarde en wordt naar de regelaar verzonden. 

 Na 3 seconde zonder bediening wordt weer de actuele ruimtetemperatuur 

weergegeven. 

Onder de doorgetrokken streep wordt van links naar rechts het volgende getoond: 

2) Actuele bedrijfstoestand: Standby, verwarmen of koelen 

 Hier worden per functie 5 verschillende toestanden weergegeven, bijzondere 

toestanden en storingsmeldingen. Zie hiervoor afbeelding 2. Storingsmeldingen 

worden knipperend weergegeven 

3) Toets functiekeuze: Verwarmen, automatisch of koelen 

 met de toets functiekeuze kan direct de functie gewijzigd worden. 

 Verwarmingssymbool: Continue verwarmingsbedrijf 

 Koelsymbool: Continue koelbedrijf 

 Automatisch: Automatische omschakeling tussen verwarmen en koelen op basis van 

de instellingen 

4) „MENU“-toets: voor toegang tot het menu. 



 Uit 

 Handbediening 

 Standby 

 Verwarming uit 

 Verwarmingsbedrijf start 

 Verwarmingsbedrijf nacht 

 Verwarmingsbedrijf 

 Verwarmingsbedrijf maximaal 

 Koelbedrijf uit 

 Koelbedrijf start 

 Koelbedrijf 

 Koelbedrijf maximaal 

 Temperatuuralarm1 

 Condensalarm1 

 Vorstbeveiliging niveau 1 pomp actief1 

 Vorstbeveiliging niveau 2 verwarming actief1 

 Mengklepblokkeerbeveiliging mengklep opent 

 Mengklepblokkeerbeveiliging mengklep sluit 

 Pomp anti-blokkeer functie 

 Opwarmprogramma 1 

 Opwarmprogramma 2 

 Temperatuurvoeler fout1 
 

1 Knipperende weergave fout of bijzondere situatie 

Afbeelding 2: Toestand van de regelmodule 

   

 

Menu 
Het instellingen menu wordt opgeroepen door te drukken op de draaiknop of op het 
touchscreen te drukken op „MENU“. 
 
De gewijzigde instelling wordt opgeslagen indien op de “set”-toets wordt gedrukt. 
 
Tijd menu 
In het tijdmenu kan de juiste datum en tijd worden ingesteld. 
 
 
Bedr. toestand 
In het bedrijfstoestand menu kan de actuele toestand van de regeling worden uitgelezen. 
 



Instelling 
In het instellingen menu kunnen een aantal zaken worden ingesteld: 
 -Menggroep: 

Bedrijfskeuze: A=automatisch,  
 = dagbedrijf   

  = nachtbedrijf 

 = maximaalbedrijf  

 = standby  
 

CV program.: selecteren van het gewenste klokprogramma 1 t/m 4 
(0=geen klokprogramma) 

  Koel program.: selecteren van het gewenste klokprogramma 1 t/m 4  
(0=geen klokprogramma) 

 
 -Klokprogramma: Instellen van de klokprogramma’s 1 t/m 4 
 
 -Display: Hier kan het display worden ingesteld 

lichtsterke tijdens bediening,  
lichtsterke in rust 
contrast. 

 
 
Gewenste temperatuur instelling 
De gewenste ruimtetemperatuur kan door middel van draaien aan de select knop versteld 
worden. Het instelbereik van de gewenste ruimtetemperatuur is afhankelijk van de actuele 
functie: 

• Verwarmingsbedrijf (dag)  10..26°C 

• Verwarmingsbedrijf (nacht)  10..24°C 

• Koelbedrijf    16..28°C 
 
De actuele functie is te herkennen aan het symbool in het display (zie afbeelding 2). 
De temperatuurinstelling kan in stappen van 0,5K veranderd worden. 


