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1  CENTRAAL BEHEER DOOR DE ZONETIMER VOOR COMFORTUNIT

De comfortunits (kanaliseerbaar, luchtbehandelingskasten of cassettes), allemaal onafhankelijk, zijn uitgerust met een V300 
regeling. Iedere comfortunit beschikt over een eigen comforttemperatuursensor.
Met een gecentraliseerde timer die bestaat uit een zoneregelaar en een bedrade displayterminal in een externe schakelkast, kan 
deze lus op afstand centraal beheerd worden. Op deze regelaar wordt een terminal aangesloten, waarmee de installatie geregeld 
en aangestuurd kan worden. De timer is geïntegreerd in deze zelfde regelaar voor het tijdsbeheer van de 4 werkstanden: 
Comfort, Eco, Vorstvrij en Uit.
. Met de terminal:
	 →	Kan	de	geïntegreerde	dag-/weektimer	worden	ingesteld
	 →	Kunnen	alle	comfortunits	worden	verdeeld	over	6	onafhankelijke	zones
	 →	Kan	voor	iedere	zone	het	tijdsbeheer	van	de	4	modi	(Comfort/Eco/Vorstvrij/Uit)	worden	bepaald
	 →	Kan	voor	iedere	zone	het	volgende	worden	geregeld:
	 •	De	instelpunten	Comfort	warm	en	koud
	 •	De	instelpunten	Eco	warm	en	koud
	 •	Afwijken	van	de	tijdvensters	per	zone	of	voor	het	hele	gebouw.
 . Met de gestuurde regelaar kan zo het gehele gebouw beheerd worden voor wat betreft: 
	 →	Het	lokaal	toegestane	ingestelde	verschuivingsbereik
	 →	Het	instellen	van	de	tijd	voor	heropstart	comfortstatus	vanaf	de	lokale	wandterminal
	 →	De	eventuele	gecentraliseerde	change-over
	 →	Het	van	tevoren	heropstarten	van	de	verwarming	afhankelijk	van	de	buitentemperatuur	(afhankelijk	van	de	opties)

1.1 Principe van de werking:
	 -		Elke	 V300	 wordt	 beheerd	 door	 de	 timer	 voor	 een	 Comfort/-Eco/Vorstvrij-/Uit-werking	 afhankelijk	 van	 het	 gedefinieerde	

tijdprogramma.
	 -	De	V300	die	met	de	timer	zijn	verbonden	worden	verdeeld	over	maximaal	6	onafhankelijke	zones
 -  Op lokaal niveau behoudt de gebruiker de zeggenschap over de werking van zijn comfortunit door middel van zijn 

wandbedieningsapparaat.

A) V300 in Comfortwerking volgens het tijdprogramma
.  De gebruiker kan zijn comfortunit uitzetten met behulp van zijn lokale terminal: Uit-toets die overeenkomt met een Vorstrvrij-

modus (instelbaar*)
.  De comfortunit start opnieuw in de Comfortwerking bij het eerstkomende comfortstuursignaal van de timer of bij een nieuwe 

actie op de lokale terminal.

B) V300 in Eco-stand, Vorstvrij of Uit afhankelijk van het tijdprogramma (werking nacht, weekend, etc.)
. De gebruiker kan de comfortunit opstarten met behulp van zijn lokale terminal
.  De comfortunit stopt ofwel door een actie op de wandterminal ofwel automatisch als de actie lokaal is tijdgeschakeld 

(parameterinstelling van de stand-byknop van de lokale terminal*)
* Deze instellingen zijn mogelijk met behulp van een CIAT terminal met display. Procedure volgens tabel p 5

2 PRINCIPESCHEMA

Gestuurde 
regelaar V300

Elektrische kast

Zonetimer

Terminal V300 Terminal V300 Terminal V300

Sensor

Sensor
Sensor

Sensor

Geïntegreerde 
regelaar V300 
"Individueel"

Geïntegreerde 
regelaar V300 

"Slave"

Geïntegreerde 
regelaar V300 

"Master"

Geïntegreerde 
regelaar V300 
"Individueel"

Kantoorruimte	1 Kantoorruimte	2 Kantoorruimte	3

Naar	 andere	 kantoorruimte/Regelaar	
V300 Individueel of master (max. 30)

Maximaal:	30	kantoorruimtes	(overeenkomend	met	de	Master	en/of	individuele	units)

(1)	Bedieningsapparaat	zonetimer	voor	tijdsprogramma	dag/week	over	6	zones
(2)	C/O:	Change-oversensor	voor	toepassing	met	2	omkeerbare	buizen	Warm/Koud	in	geval	van	een	gecentraliseerde	change-over
(3)	Retoursensor	van	de	slave-units:	2	mogelijke	keuzes	voor	regeling	via	parameters:
	 →	Sensor	uitgeschakeld:	de	slave	regelt	met	de	informatie	van	de	door	de	master	gemeten	temperatuur
	 →		Sensor	geactiveerd:	de	slave	regelt	met	zijn	eigen	retourtemperatuurinformatie	(in	geval	van	grootschalige	kantoorruimtes	

in open space)
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(4) Contactingang voor forceren Comfort – Eco - Vorstvrij of Uit van de installatie (voorrang)
(5) Autorisatie voor werking van de elektrische batterijen van de comfortunits (voor deellast….)
(6)	230V-uitgang	middels	automatische	bediening	Aan/Uit	van	een	hulpuitrusting	(luchtbehandelingskast,	afzuiging...)
(7)		Optie	externe	temperatuursensor	(inschakellimiet	van	de	elektrische	batterijen	van	de	comfortunits	en/of	anticipatie	heropstart	

verwarming).
(8)	Communicatiebus	RS485	:	2	afgeschermde	getwiste	paren	voor	verbinding
	 →	Terminal	–	Regelaar
	 →	Master-	en	slave-regelaars
	 →	Zonetimer	–	regelaar	Master	of	Individueel

1) Display:
Permanente weergave van: 
 - De actuele tijd en datum
 - De algemene status van het gebouw (Auto of Ontheffing actief)
 - De status van de gecentraliseerde change-over (indien optie)
	 -	Het	toegewezen	zonenummer	in	het	gebouw
2)	Navigatietoetsen:									/									Hiermee	kunnen	de	instellingen	worden	gedaan	(parameterinstellingen,	diagnose,	regelingen...)

3) Bevestigingstoets  , hiermee kunnen de uitgevoerde instellingen worden bevestigd
4) Toets MENU.	Hiermee:
 - kunnen de menu's Alle zones, Zones x, Tijdsinstellingen, etc. worden geselecteerd
 - kunt u de geselecteerde menu's verlaten.

Zonenummer	1	tot	en	met	6
(Zone	nr.	1.6	komt	overeen	met	de	"hulpzone")
→	Vaste	weergave	=	zone	volgt	het	tijdprogramma
→	Knipperende	weergave	=	handmatige	ontheffing	of	via	contact	D2	actief

Auto: de of ten minste een van de zones 
volgt het tijdprogramma*

De of ten minste een van de zones 
wijkt af van het tijdprogramma

Tijd

7 dagen per week
(woensdag in dit voorbeeld)

: geeft de Comfortmodus aan

: geeft de Eco-modus aan

: geeft de Vorstvrij-modus aan

: geeft de Uit-modus aan

: in geval van gecentraliseerde change-over, geeft aan dat de 
installatie	in	Koude	modus	plaatsvindt
of
regeling	van	de	Koude	instelpunten	(Comfort	en	Eco)

: in geval van gecentraliseerde change-over, geeft aan dat de 
installatie	in	Warme	modus	plaatsvindt
of
regeling	van	de	Warme	instelpunten	(Comfort	en	Eco)

*NB:	de	timer	beschikt	over	een	standaard	tijdprogramma	voor	iedere	toegewezen	zone:	zie	p11	&	16

3 - BEDIENINGSAPPARAAT ZONETIMER

4 DETAILS VAN HET SCHERM VAN DE ZONETIMER 
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Functies:
▪	Dag-/weektimer	voor	6	onafhankelijke	zones	(instelling	zie	pagina's	11	&	16)
▪	Forceren	van	een	werkingsmodus	van	de	volledige	installatie	via	potentiaalvrij	contact	bij	D2	
 -  In dat geval wordt de hele installatie geforceerd in de door de parameterinstelling van ingang D2 gedefinieerde werkingsmodus 

(zie	P65)
	 -	Het	logo	dat	overeenkomt	met	de	gedefinieerde	geforceerde	modus	+	knipperende	zoneweergave	+	logoweergave									
▪	Autorisatie	voor	werking	van	de	elektrische	batterijen	van	de	comfortunits:	via	contact	op	ingang	D1
(Deellast, autorisatie voor verwarming middels Joule-effect …)

▪	Gecentraliseerde	change-over	(afhankelijk	van	de	opties)	en	parameterinstelling	(zie	P60/P47)
 - Via contact op ingang "S2-┴" (klem 33-34)
Open	=	koude	werking	of	Gesloten	=	warme	werking
 - Via CO-sensor aan te sluiten op ingang "S2-┴" (klem 33-34)

▪	Buitentemperatuursensor	(afhankelijk	van	de	opties)
 - Aan te sluiten op sensor S1-┴ (klem 31-32)
	 -	Hiermee	kan:		1)	Een	inschakellimiet	van	de	elektrische	batterijen	van	de	comfortunits	worden	ingesteld
  2) worden geanticipeerd op warmstarten van de installatie

▪	Uitgang	contact	230V	–	max.	10	A	onderworpen	aan	(hulpaansturing):	
De	uitgang	230V	EH	wordt	beschouwd	als	een	volwaardige	zone	en	wordt	ON/OFF	aangestuurd	door	de	tijdprogrammering	van	
die zone (inschakeling van hulpuitrustingen, bijvoorbeeld: afzuiging, ventilatie...). Deze zone wordt op het display aangegeven 
als	"Zone	1	6".
▪	Blokkering	van	de	toetsen	van	het	display	(toegang	tot	de	installatiebediening	beveiligd….)

5 - PARAMETERS EN DIAGNOSE VAN DE ZONETIMER V300 
▪	Er	zijn	2	niveaus	beschikbaar:	
 - Niveau 1: Instellingen
 - Niveau 2: Inbedrijfstelling

Niveau 2 "inbedrijfstelling" moet voorzichtig worden gebruikt: deze parameters configureren de installatie, iedere wijziging 
moet met kennis van zaken worden uitgevoerd. Ciat kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkingen in de 

werking van de installatie als gevolg van verkeerde parameterinstellingen

▪	Toegang niveau 1 "Instellingen":
 - Vanaf het hoofdscherm
 - Druk tegelijk op de toetsen  en         gedurende 5 seconden

 - Parameterinstelling selecteren met de toetsen         en  

 - Parameter raadplegen met de toets 
	 -	Wijziging	van	een	parameter	bevestigen:	 
 - Parametermodus verlaten: MENU

▪	Toegang niveau 2 "Inbedrijfstelling":
 - Vanaf niveau 1
 - Druk tegelijk op de toetsen         en         gedurende 5 seconden

 - Parameter raadplegen met de toets 
	 -	Wijziging	van	een	parameter	bevestigen:	
 - Parametermodus verlaten: MENU

▪	Toegang tot de diagnose:
 - Vanaf het hoofdscherm
 - Druk tegelijk op de toetsen MENU en         gedurende 5 seconden

 - Diagnose selecteren met de toetsen         en    

 - Diagnose raadplegen met de toets 
 - De diagnosemodus verlaten: MENU

▪	Blokkering van de toetsen van het display:
 - Druk tegelijk op de toetsen   en MENU gedurende 5 seconden
	 -	Kort	verdwijnen	van	de	tijd	/	het	toetsenbord	is	vergrendeld
 - Zelfde handeling voor ontgrendeling
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6 TABEL MET PARAMETERS

Instellingen Naam Uitleg Regelbereik Standaardwaarde

Toegang

Regeling Inbedrijfstelling

P06 Instelbereik instelpunten 
comfort

Liniaal voor de maximum verschuiving +/- van het 
instelpunt voor apparaten met kamermeting

0,0...9,0
resolutie 

gedefinieerd 
door P07

4.0 x x

P07 Geen instelling instelpunten 
comfort 

Definieert de weergaveresolutie voor de verschuiving 
van het instelpunt comfort voor apparaten met 
kamermeting

0,5 : 1,0 1.0 x x

P08
Werkstand geactiveerd door 
de toets stand-by van de 
gebruikersterminal 

0 = Comfort → Uit
1 = Comfort → Vorstvrij
2 = Comfort → Eco
3 = Comfort → Eco →vorstvrij → Uit →	Comfort

0...3 1 x x

P09 Temperatuurweergave op de 
terminal

Weergave van de werkelijke temperatuur op het 
display van het apparaat in de kamer: 
1 = Ingesteld
2 = Gemeten

1 : 2 2 x x

P10 Weergave van de verschuiving 
van de instelling

Weergave van de werkelijke waarde van de 
temperatuurverschuiving: 
1 = Geen weergave (staafgrafiek)
2 = Weergeven verschuiving + staafgrafiek
3 = Weergeven instelling + staafgrafiek

1 : 2 : 3 1 x x

P11
Selectie temperatuursensor 
(indien toepassing gerecyclede 
lucht)

Selectie van de regelsensor 
0 = Voorrang retoursensor 
1 = Voorrang kamersensor master

0 : 1 1 x

P18 Aantal ventilatiesnelheden
0 = 3 snelheden alle standen
1 =  3 snelheden in comfortstand / 2 snelheden in 

spaarstand
0 : 1 0 x x

P19 Ventilatie in neutrale zone

0 = Ventilatie uit alle standen
1 =  Periodieke heropstart in comfortstand / uit in eco- 

en vorstvrij-stand
2 = Periodieke heropstart alle standen
3 =  Permanente ventilatie in comfortstand / uit in eco- 

en vorstvrij-stand
4 =  Permanente ventilatie in comfortstand / periodieke 

heropstart in eco- en vorstvrij-stand
5 =  Permanente ventilatie in comfortstand koud / uit in 

comfortstand warm, eco- en vorstvrij-stand
6 =  Permanente ventilatie in comfortstand koud / 

periodieke heropstart in comfortstand warm, eco- 
en vorstvrij-stand

7 =  Permanente ventilatie in comfortstand koud / 
periodieke heropstart in comfortstand warm / uit

0...7 0 x

P20 Werking elektrische batterij

0 = Elektrische batterij uitgeschakeld
1 =  Elektrische batterij alleen als hoofdverwarming
2 = Alleen aanvullende elektrische batterij 
3 =  Elektrische batterij alleen als hoofdverwarming + 

aanvullend

0 : 1 : 2 : 3 3 x x

P47 Functie lokale ingang S2 van 
de V300

1 = Lokale change-over (sensor of contact)
2 = Aanwezigheid warm water 
3 = Aanwezigheid koud water 
4 = Warm / koud toegelaten
5 = Autorisatie elektrische batterij 

1...5 1

x
(toegankelijk 

indien  
P60 = 0)

P48 Lokale bovenste change-over 
drempel

Bovenste change-over drempel, 2 buizen voor detectie
warm water (als relatieve waarde ten opzichte van de 
kamer- of retourtemperatuur)

0...20 7

x
(toegankelijk 

indien  
P47 = 1)

P49 Lokale onderste change-over 
drempel

Onderste change-over drempel bij 2 buizen voor de 
detectie van koud water (als relatieve waarde ten 
opzichte van de kamer- of retourtemperatuur) -20...0 -4

x 
(toegankelijk 

indien  
P47 = 1)
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Instellingen Naam Uitleg Regelbereik Standaardwaarde
Toegang

Regeling Inbedrijfstelling

P54 Vertraging afwijking naar een 
hogere stand 

Duur van de ontheffing als de gebruiker een hogere 
stand dat de stand van de zonetimer selecteert. Deze 
kan worden ingesteld om de hele tijd te werken, een 
beperkte duur te hebben, of ontheffingen te verbieden
In geval van een afwijking naar een lagere stand, is de 
afwijking nooit vertraagd
0 = Geen ontheffing mogelijk 
1...12 = Duur van de ontheffing in uren
13 = Onbeperkte ontheffing

0...13 4 x x

P55 Terug naar fabrieksinstellingen 

0 = Normaal bedrijf
1 =  Opslaan van de parameters als fabriekswaarde 
2 =  Terug naar fabrieksinstellingen van de TMZ 

bij de volgende keer verlaten van het menu 
parameterinstellingen (P60 tot en met P73 + 
instelpunten + tijdprogramma).

3 =  Terug naar de fabrieksinstellingen voor het 
volledige gebouw (idem P55 = 2 + terugzetten van 
alle parameters van de kolom 1e MS Spanning)

0...3 0 x

P60 Functie van de ingang S2

0 = Niet gebruikt (in dit geval: regel P47)
1 = Gecentraliseerde change-over 
2 =  Warm / koud toegelaten voor toepassingen met 4 

buizen of 2 buizen koud + 2 draden

0 : 1 : 2 0 x

P61 Gecentraliseerde bovenste 
change-over drempel

Bovenste drempel voor detectie warm water

15...40 27

x
(toegankelijk 

indien  
P60 = 1)

P62 Gecentraliseerde onderste 
change-over drempel

Onderste drempel voor detectie koud water

5...25 17

x
(toegankelijk 

indien 
P60 = 1)

P63 Actierichting van ingang D1 
(autorisatie elektrische batterij)

0 = Normaal open
     (open = toegelaten, gesloten = niet toegelaten)
1 = Normaal gesloten
     (gesloten = toegelaten, open = niet toegelaten)

0 : 1 0 x

P64 Actierichting van ingang D2 0 = Normaal open
1 = Normaal gesloten 0 : 1 0 x

P65 Functie van de ingang D2

0 = Uit forceren 
1 = Vorstvrij forceren
2 = Eco forceren
3 = Comfort forceren

0...3 1 x

P66 Zonenummer UC Aantal zones 1...6 6 x

P67 Automatische bedieningszone 
(ZONE 1 6)

0 = Geen automatische bediening
1 =  Automatische bediening op uitgang EH (EH 

gesloten in comfortstand, open voor de andere 
standen)

0 : 1 0 x

P68 Forceren automatische 
bediening

Bepaalt het gedrag van de uitgang EH in geval van 
activering van de ingang D2
0 =  EH-uitgang niet betrokken bij forceren (behoudt de 

status die bij het tijdprogramma hoort)
1 = Betrokken bij forceren van ingang D2

0 : 1 1 x

P69 Anticipatie heropstart 
comfortstand

0 = Geen anticipatie
1...10: Waarde die de traagheid van het gebouw 
weergeeft 
(1 = Gebouw met geringe traagheid, 10 = gebouw met 
sterke traagheid)

0...10
stappen 

van 1
5 x

P70 Evenwichtstemperatuur van het 
gebouw

Buitentemperatuur van waaraf anticipatie op heropstart 
comfortstand nodig is -35...+20 12 x

P71 Basistemperatuur
De laagste buitentemperatuur voor het berekenen van 
de begrenzing van het vermogen van de elektrische 
batterij en van de duur van de heropstart comfortstand.

-35...+5 -10 x

P72  Verschil in oververmogen 
Temperatuurverschil in °C tussen de daadwerkelijke 
energielimietcurve en de theoretische 
energielimietcurve

0...5
stappen  
van 0.5

1.0 x

P73 Installatie resetten 

0 = Normaal bedrijf
1 =  Alle parameters terugsturen die tijdens een 1e keer 

inschakelen werden verstuurd 0 : 1 0 x
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7 DIAGNOSETABEL

Instellingen Naam Uitleg Regelbereik 

d10 Buitentemperatuur Temperatuur die wordt geleverd door de sensor die is aangesloten op de 
analoge ingang S1 Alleen aflezen 

d11 Gecentraliseerde change-over 

0 = Geen gecentraliseerde change-over
1 = Warm water 
2 = Koud water 
3 = Geen warm en geen koud water 

Alleen aflezen

d12 Autorisatie warm/koud.
0 = Geen gestuurde lijn (warm en koud toegelaten)
1 = Alleen warm toegelaten 
2 = Alleen koud toegelaten 

Alleen aflezen

d13 Autorisatie elektrische batterij 0 = Elektrische batterij uitgeschakeld Alleen aflezen

d14 Softwareversie Alleen aflezen 

8 GEGEVENS VAN DE WERKING
De volgende waarden worden door de zonetimer naar iedere regelaar V300 gestuurd bij de 1e keer inschakelen en bij iedere 
waardeverandering:
 - Instelpunten Comfort
 - Instelpunten Eco
	 -	Werkstand	
 - Begrenzingspercentage elektrische batterijen (afhankelijk van de opties)
 - Status van de change-over 

Het	volgende	wordt	periodiek	verstuurd:	
	 -	Werkstand	
 - Begrenzingspercentage elektrische batterijen (afhankelijk van de opties)
 - Status van de change-over 

9 BEDRADING / TOPOLOGIE VAN DE BUS
9.1 Voorzorgsmaatregelen:
Zowel omwille van de persoonlijke veiligheid van personen als om storingseffecten tegen te gaan, moet de bedrading van een 
installatie met digitale verbindingen verplicht voldoen aan een aantal basisregels gericht op het creëren van een equipotentiaal 
massanetwerk, geschakeld en geaard.
A) Zoneregelaar / Zoneterminal
	 -	Bus	RS	485,	4	draden	+	afscherming
	 -	In	acht	te	nemen	polariteit	(met	naam	A	=	+	en	B=	-	)	op	hetzelfde	getwiste	paar
 - Afscherming te voorzien over de hele lengte en aan te sluiten op de regelaar en de terminal (via de klemmen ┴)
	 -	Maximale	afstand	=	30	m
	 -		Bus	kabeltype	Filotex	FMA-2P,	Belden	2	paar	ref	9842/9842NH	24AWG	of	vergelijkbaar	(2	getwiste	afgeschermde	paren)
 - Zie schema 7415353

L
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N

21 2220 23

20 21
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01 02 03 04 05

V300

22 23
5V A B

31 32 33 34
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27 28 29 30
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24 25 26
A B
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06 07
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B) Zoneregelaar naar regelaars "Individueel" of "Master"
	 -	Bus	RS	485,	2	draden	+	afscherming
	 -	In	acht	te	nemen	polariteit	(met	naam	A	=	+	en	B=	-	)	op	hetzelfde	getwiste	paar
	 -	Doorlopende	afscherming	te	voorzien	over	de	volledige	lengte	daarvan	(via	de	klemmen	┴	van	de	regelaars)
 - Max. totale lengte van de bus: 200 m zie hieronder 
 - Aantal regelaars V300 Master of Individueel: max. 30
	 -	Bus	kabeltype	Filotex	FMA-2P,	Belden	2	paar	ref	9842/9842NH	24AWG	of	vergelijkbaar	(2	afgeschermde	paren)	
 - Topologie :
	 •	Zonetimer	moet	verplicht	bovenaan	de	bus	geplaatst	worden	

	 •	Ideaal:	Bus	in	serie	/	totale	lengte	van	de	bus	=	max.	200	m	

of	•		Aanvaardbaar:	Backbone	van	max.	200	m	lang	met	bekisting	van	max.	5m	lang	om	ieder	apparaat	(master	of	individueel)	
aan te sluiten.

	 •	Ster-	of	lusvormig	netwerk	verboden

 - Verdeeldoos voor de aftakkingen 

	 •	Bij	de	aansluiting	van	de	kabel	op	de	ontheffingsconnector	(per	paar)	moet	de	polariteit	beslist	in	acht	worden	genomen	

	 •	Ín	de	verdeeldoos	moet	verplicht	een	doorlopende	afscherming	worden	voorzien	

	 •	Het	is	niet	toegestaan	dozen	te	gebruiken	waar	230	V	of	sterkstroom	doorheen	gaat	

	 •	Zie	principeschema	p10

 -  Om warmte-afgifte over de kabel vanwege de lange afstand te voorkomen, raden wij aan op de laatste regelaar (het verst 
verwijderd	van	de	zonetimer)	een	radiale	weerstand	te	plaatsen	van	120	Ω	+/-5%	¼	w	op	de	klemmen	A-B

- Ideale topologie:
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- Aanvaardbare topologie:
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- Detail bedrading:

NB: aangezien meerdere draden op dezelfde klem zijn aangesloten, controleer of deze correct getwist zijn alvorens ze in hun 
bijbehorende klem worden gestoken.

C) Voor aanpassing van de bedrading (bijvoorbeeld bij afscheiding van kantoorruimtes)
 -  De buskabel kan worden doorgesneden en met een vertakking kan het nieuwe apparaat (Master of Individueel, houd 

rekening met de polariteiten en de doorlopende afscherming) van voeding worden voorzien: de nieuwe ontstane vertakking 
mag niet langer zijn dan 5 m.

	 -	Buskabel	terug	te	voeren	naar	de	Slave-ingang,	klem	24-A	/	25-B	van	het	nieuwe	apparaat
1e keer INSCHAKELEN 
1/	Stel	vooraf	de	zones	in	op	de	comfortunits:	zie	hieronder	
2/	Ken	het	zonenummer	toe	aan	de	timer:	zie	hieronder	
3/	Controleer	d08	voor	iedere	Comfortunit	(d08	=	1	verbinding	in	orde:	om	te	controleren	of	alle	apparaten	goed	zijn	aangesloten	
op de zonetimer en of ze de daarna uitgevoerde instellingen overnemen.
4/	Stel	de	algemene	timer	in:	uren	-	minuten	-	dag	van	de	week:	zie	p20	(§	4	Instelling	timer)
5/	Stel	eventueel	de	tijdvensters	per	zone	in:	zie	hieronder	en	p15	(§	1	Tijdinstelling)

Toewijzen van de zones (maximaal 6)
A) Op iedere regelaar V300 van de comfortunits master of individueel:
 - Stel het P01 "Zonenummer" voor de gewenste zone in (zie handleiding N12-53)
	 -	Alle	apparaten	waarvan	P01	=	1	worden	toegewezen	aan	zone	1,	etc...

B) Op de zonetimer:
	 -	Stel	het	bijbehorende	P66	"Zonenummer"	in	(zie	niveau	"Inbedrijfstelling"/standaard:	6	zones)
	 -		Met	 P67	 kan	 een	 extra	 zone	 worden	 toegewezen	 met	 de	 naam	 "1-6"	 voor	 de	 automatische	 aan/uit-bediening	 van	 een	

hulpuitrusting	zoals	een	afzuiging	of	koelgroep	(via	relaisuitgang	230V	EH)

Volgorde van prioriteit van de werkstanden
De door de zone aangenomen werkstand is afhankelijk van de volgende prioriteiten (van belangrijkste naar minste belangrijke):
- Stand geforceerd door ingang D2
- Stand met handmatige ontheffing via de zonetimer
- Stand gedefinieerd door het tijdprogramma

Gecentraliseerde change-over
Standaard (fabrieksinstellingen) is de change-over: lokaal voor de comfortunits en voor de zonetimer.
In geval van een gecentraliseerde change-over 
	 -	Zorg	dat	de	change-oversensor	op	de	zonetimer	aanwezig	is	op	klem	┴	-	S2	/	33-34
	 -	Stel	parameter	P60	in	op	1
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10 ALGEMENE BOOMSTRUCTUUR VAN DE VERSCHILLENDE MENU'S
Met de toets MENU kan vanaf het hoofdscherm algemeen gebladerd worden door de verschillende menu's en submenu's die zich 
daaronder bevinden. Ook kan hiermee worden teruggekeerd uit een bepaald menu zonder te bevestigen.
Met de toets   kunt u het geselecteerde menu openen of een gegeven bevestigen om terug te gaan naar het vorige menu.
Met de toetsen 》 en 《 kunnen de in een menu ingegeven instellingen worden uitgevoerd.

Hoofdscherm
(alle zones)

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

Instelling timer

Zone	1	6	(indien	van	toepassing)

Zone xx

Alle zones Ontheffing gebouw

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

Tijdprogr.

Instelpunten gebouw

Zone-afwijking

Tijdprogr. zone 

Instelpunten zone 

Zone-afwijking 

Tijdprogr. zone 

MENU
》of《

》of《

》of《

》of《

》of《

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

》of《

》of《

》of《

》of《

》of《

》of《

》of《

》of《

》of《

Tijdprogrammering
 -  Er is een standaard tijdprogrammering voor iedere zone die wordt aangemaakt in de timer (geldig voor de x toegewezen 

zones)

 - Deze tijdprogrammering komt overeen met een klassieke kantoortoepassing

	 	 →	"Comfort"-modus	van	7.00	tot	18.00	uur	voor	de	5	eerste	dagen	van	de	week

	 	 →	"Eco"-modus	van	18.00	tot	7.00	uur	

	 	 →	"Vorstvrij"-modus	in	het	weekend	van	18.00	tot	7.00	uur	(oftewel	de	laatste	2	dagen).

Maandag tot en met vrijdag Dag 1 tot en met 5 7 : 00 Comfort

Maandag tot en met donderdag Dag 1 tot en met 4 18 : 00 Eco

Vrijdag Dag 5 18 : 00 Vorstvrij

	 →	Deze	tijdvensters	worden	standaard	toegewezen	voor	een	zone

	 →	Er	is	geen	tijdvenster	gedefinieerd	voor	het	Gebouw	(alle	zones)

	 →	Als	een	tijdvenster	wordt	aangemaakt	op	gebouwniveau,	worden	alle	tijdvensters	van	de	zones	daarmee	overschreven

	 →	Zie	p16	(§1	tijdinstelling)	voor	de	mogelijkheden	en	de	instellingen	van	tijdvensters	
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11 HOOFDMENU'S

Detail van de verschillende menu's:
▪		Vanaf	het	hoofdscherm	kan	met	de	toets	MENU	achtereenvolgens	de	status	worden	geselecteerd	en	bekeken	van	alle	zones,	
iedere	toegewezen	zone	en	vervolgens	zone	1	6	als	deze	is	toegewezen	(indicatie	ZONE	knippert).	Met	de	toets	MENU	krijgt	u	
nu toegang tot het menu "instelling zone" alvorens te geniet te gaan naar het hoofdscherm.

▪		Met	de	toets	  kunt u het geselecteerde submenu van een zone openen. Met de toets MENU bladert u door dit submenu en 
kunt u terugkeren naar het hoofdscherm van de zone.

Als geen van deze menu's binnen 10 minuten wordt bevestigd met de toets   , verschijnt automatisch het hoofdscherm weer in beeld.
▪		Het	is	ook	mogelijk	om	vanuit	dit	hoofdscherm	de	menu's	parameters	en	diagnose	te	openen,	op	dezelfde	manier	als	bij	een	

kamerterminal V300.

	 →	Vanaf	het	hoofdscherm:	toegang	door	meerdere	malen	op	de	knop	"MENU"	te	drukken	
	 →		De	4	hoofdmenu's:	Hoofdscherm	/	Alle	Zones		/	Zone	1,	Zone	2,	Zone	x…	/		Zone1-6		(indien	van	toepassing)		/		Instelling	

Timer verschijnen achtereenvolgens.
	 →	De	algemene	ontheffing	Gebouw	wordt	ingesteld	vanaf	het	scherm	"Alle	Zones"
	 →		De	 submenu's	 Ontheffing	 /	 Tijdprogramma	 /	 Instelpunten	 zijn	 toegankelijk	 vanaf	 de	 menu's:	 Alle	 zones	 	 (algemene	

ontheffing	gebouw)		/	Zones	x	/	Zone	1	6	(indien	van	toepassing)

Hoofdscherm

In dit voorbeeld: 
•	"1	2	3	4"	=	er	zijn	4	zones	in	het	gebouw
•	Als	de	zones	onafgebroken	branden	=	volgen	ze	het	tijdprogramma
•	Als	de	zones	knipperen	=	handmatige	ontheffing	actief
•	AUTO	=	Het	gebouw	volgt	het	gedefinieerde	tijdprogramma*
•	Het	is	18.25	u	op	de	3e dag van de periode (woensdag)

*Logo: AUTO /           /  Zones branden vast of knipperend:
•	Nr.	vaste	zone	=	Werking	volgens	tijdprogramma
•		Nr.	knipperende	zone	=	Zone	met	handmatige	ontheffing	of	ontheffing	via	

het contact D2
•		Symbool	AUTO	 verschijnt	 indien	 ten	 minste	 een	 zone	 in	 de	 stand	Auto	

staat.
•	Symbool		  verschijnt indien voor ten minste een zone ontheffing geldt.
Als	sprake	is	van	een	zone	1-6:
•	Alle	zones	knipperen	met	AUTO:	zone	1	6	in	de	stand	Auto

•	Symbool		 		met	alleen	vaste	zones:	Ontheffing	zone	1	6

Scherm "Alle zones"

Alle ZONES
•	1e keer drukken op de toets MENU
•	"Zone"	knippert	/	alle	zonenummers	worden	weergegeven

Scherm "Zone 1"»

Zones X
•	2e keer drukken op de toets MENU
•	"Zone"	knippert	/	de	geselecteerde	Zone	1	wordt	weergegeven

•	De	actuele	modus	verschijnt:	  indien comfort
•	AUTO: als de zone het tijdprogramma volgt
•		Door	meerdere	maken	op	MENU	te	drukken	kunt	u	door	de	 toegewezen	
zones	bladeren:	Zone	2,	3,	4	en	Zone	1	6	(indien	van	toepassing)

11.1 Schermen
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Scherm "Zone 1 6"

ZONE 1-6  (indien van toepassing)
•	Deze	zone	duidt	op	de	aanwezigheid	van	een	hulpuitrusting	
•	"Zone"	knippert	/	de	geselecteerde	Zone	1	6	wordt	weergegeven

Scherm "Timerinstelling"

Instelling timer
•	Druk	op	de	toets	MENU
•	Uur,	minuut	en	dag	van	de	week	knipperen

	 →	Zonder	bevestiging	in	een	van	deze	menu's,	verschijnt	na	10	seconden	automatisch	weer	het	hoofdscherm
	 →	Met	de	toets	Menu	kunt	u	terugkeren	naar	het	hoofdscherm
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1) Algemene instellingen "Alle zone" (Gebouw)
→	Vanuit	dit	niveau	gelden	de	 instellingen	voor	 tijdvensters,	ontheffing	en	 instelpunten	voor	alle	zones	 /	de	 instellingen	op	
zoneniveau worden overschreven

Scherm "Alle Zones"

•	Vanaf	het	scherm	"Alle	Zones"	(via	Menu)
•   : Om het Algemene menu Alle Zones te openen
				→	Voor	directe	toegang	tot	het	menu	"Ontheffing"
				→	De	logo's	van	de	verschillende	modi	knipperen
•	MENU			:	om	te	bladeren	door	de	submenu's
				→	Tijdprogramma Alle Zones
				→	Instelpunten Alle Zones
•   : Om het geselecteerde submenu te openen

Scherm "Ontheffing"

Ontheffing alle zones (of gebouw)
•	de	logo's	van	de	verschillende	modi	knipperen
•	Alle	zones	branden	onafgebroken	=	regeling	geldig	voor	alle	zones
•	  : voor toegang tot het submenu Ontheffing
•	Met										en									kan	de	gewenste	stand	voor	de	ontheffing	worden	
gekozen

afwisselende weergave van de symbolen         ,         ,         ,          en
 AUTO
•	 : Om de gekozen stand te bevestigen en automatisch terug te keren 
naar het ontheffingsmenu.
•	MENU: om het submenu Ontheffing te verlaten zonder eventuele 
wijzigingen op te slaan, om verder door de menu's te bladeren of om terug 
te keren naar het hoofdscherm

Hoofdscherm met "Ontheffing voor alle zones"

•		Logo's										en									duiden	op	de	ontheffing	"Uit	actief"	voor	het	gehele	
gebouw

• Alle zones knipperen
•	Om	de	ontheffing	te	annuleren	en	terug	te	gaan	naar	het	tijdprogramma	
•	Zelfde	procedure	door	"AUTO"	te	kiezen	voor	de	werkstanden
NB:   in geval van een algemene ontheffing voor het gebouw via het contact D2:
→	Het	submenu	"Ontheffing"	is	niet	meer	beschikbaar
→	Het	logo	dat	bij	de	door	P65	gedefinieerde	modus	hoort,	knippert	
             (Standaard vorstvrij)
→	Voor	de	volledige	installatie	geldt	nu	een	ontheffing	in	deze	
              werkingsmodus
→	De	zonenummers	knipperen	/	het	logo									verschijnt	in	beeld

→ Tijdprogramma (Alle Zones)
Alvorens dit programma aan te passen, ziet u hier het standaard tijdprogramma voor het product.
Standaard	tijdprogramma	voor	IEDERE	ZONE:

Maandag tot en met vrijdag Dag 1 tot en met 5: 

▪▪▪▪▪□□ 7 : 00 Comfort

Maandag tot en met 
donderdag

Dag 1 tot en met 4

▪▪▪▪□□□ 18 : 00 Eco

Vrijdag Dag 5

□□□□▪□□ 18 : 00 Vorstvrij

11.2 Instellingen:
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•	Oftewel	3 verschillende tijdvensters
•	Komt	overeen	met	een	bezetting	van	het	type	klassieke	kantoorruimte
	 →	Standaard:	voor	het	algemene	tijdprogramma	Gebouw	is	geen	tijdvenster	ingesteld:

•	Bij	de	1e	keer	inschakelen	worden	de	tijdvensters	op	dit	niveau	als	volgt	weergegeven:	

Zo kunt u:
	 •	Iedere	zone	individueel	wijzigen,	onafhankelijk	van	de	situatie	
	 •		Bij	het	wijzigen/aanmaken	van	een	tijdvenster	voor	het	niveau	Gebouw	worden	eventuele	ingestelde	tijdvensters	in	alle	

zones overschreven 
  Uit voorzorg kunt u met de toets MENU de actuele wijziging annuleren en het programma voor wijziging van het tijdvenster 

verlaten 
	 →	De	tijdvensters	zijn	ingedeeld	in	oplopende	volgorde	van	tijdstippen	(zonder	rekening	te	houden	met	de	dag)

	 →	Met	de	toets	MENU kunt u: 
	 →	Een	tijdvenster	toevoegen:	
	 •	Door	MENU	lang	in	te	drukken,	wordt	een	leeg	tijdvenster	ingevoegd
	 •	Dit	kan	in	iedere	willekeurige	volgorde	worden	ingevuld
	 •	Het	wordt	automatisch	ingedeeld	in	oplopende	volgorde	van	tijd
	 →		Door	tijdens	een	instelling	kort	op	MENU	te	drukken,	kunt	u	de	actuele	instelling	annuleren	en	terugkeren	naar	de	

weergave van het geselecteerde tijdvenster
	 →	Annulering	van	een	eerder	opgeslagen	tijdvenster:	met	  gedurende meer dan 2 sec. 

	 →	U	kunt	het	standaard	tijdprogramma	als	volgt	bekijken:	
	 •	3 verschillende tijdvensters komen overeen met:
	 •	Opstarten	om	7.00	uur	's	ochtends	in	comfortstand,	5	dagen	(maandag-	tot	en	met	vrijdagochtend)
	 •	Uit	om	18.00	uur	's	avonds	in	Eco-stand,	4	dagen	(maandag-	tot	en	met	donderdagavond)
		 •	Uit	om	18.00	uur	's	avonds	in	vorstvrijstand	op	vrijdagavond	
		 •	Het	laatste	scherm	geeft	het	eind	van	het	tijdprogramma	aan	

Tijdvenster nr. 1 7 u 
00/D1tm5
Comfort

Tijdvenster nr. 2 18 u 
00/D1tm4

Eco

Tijdvenster nr. 3 18 u 
00/D5

Vorstvrij

Eind van de tijdvensters



NL

  NL - 15 NL 14.13 A

 •	Bladeren	door	de	tijdvensters	via	de	toetsen									en									om	ze	stuk	voor	stuk	te	bekijken

	 •	Bij	een	knipperend	weergegeven	tijdvenster:	
	 →	Kunt	u	met	de	toets	  naar het tijdvenster gaan en dit indien nodig wijzigen
	 •	Tabel	voor	definitie	van	uw	nieuwe	tijdvenster:	
	 Hier	kunt	u	uw	behoeften	aangeven	alvorens	het	gewenste	programma	uit	te	voeren:
   Zonenr.: _______

Betreffende dagen 
van de week Bijbehorende dagen Uren Werkingsmodus 

tot □□□□□□□ : 							□							□						□						□

tot □□□□□□□ : 	□							□						□						□
tot □□□□□□□ : 					□							□						□						□

tot □□□□□□□ : 					□							□						□						□
tot □□□□□□□ : 							□							□						□						□

tot □□□□□□□ : 							□							□						□						□

tot □□□□□□□ : 							□							□						□						□

tot □□□□□□□ : 							□							□						□						□

tot □□□□□□□ : 							□							□						□						□

tot □□□□□□□ : 							□							□						□						□

NB:  er zijn maximaal 10 schakelpunten mogelijk voor een compleet tijdvenster

Voorbeeld van het toevoegen van een tijdvenster in het basisprogramma:

Bijvoorbeeld: 
•	Tijdvenster	van	12.00	u	tot	14.00	u	in	Eco-stand	van	maandag	tot	en	met	
vrijdag
			→	oftewel	toevoeging	van	2	tijdvensters
• Onder het menu Programmering van de betreffende zone(s)
•	1e	tijdvenster/	scherm	knippert

•	MENU: lang indrukken
•	Er	wordt	een	tijdvenster	ingevoegd,	weergegeven	als:	"	00:00"
•	  : Om terug te gaan naar het tijdvenster

•	Met									en									kunt	u	de	uren	/	minuten	/	gewenste	modus	en	dagen	
van de week aanpassen en bevestigen met 

Voor	de	dagen	van	de	week,									=	dag	bevestigen	en									=	dag	
annuleren en doorgaan naar de volgende

Tijdvenster 12 :00
Ec, 5 dagen

	Met:	12	:	00	/									/	5	dagen

•	MENU: lang indrukken

•	Er	wordt	een	tijdvenster	ingevoegd,	weergegeven	als:	"	00:00"
•	  : Om terug te gaan naar het tijdvenster

•	Met									en										kunt	u	de	uren	/	minuten	/	gewenste	Modus en dagen 
van de week aanpassen en bevestigen met 

Met:	14	:	00	/		 		/	5	dagen
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→	Het	nieuwe	tijdprogramma	ziet	er	nu	als	volgt	uit:	
	 •	5 verschillende tijdvensters komen overeen met:

→	Een tijdvenster verwijderen gaat als volgt:
	 •	Op	het	te	verwijderen	tijdvenster	gaan	staan	
	 •	  gedurende 2 sec 
	 •	In	beeld	verschijnt	nu:	"		-- : -- " (oftewel kort weergave van het volgende tijdvenster, oftewel permanent indien einde  
    tijdvenster)
	 •	Het	tijdvenster	wordt	verwijderd
	 •	MENU om terug te gaan

Nieuw tijdvenster
12.00 uur

Nieuw tijdvenster
14.00 uur

Eind van het 
tijdvenster

Instelpunten regelen "Alle zones" (Gebouw)

Scherm "Instelpunten regelen"

-		Hier	worden	afwisselend	de	instelpunten	Comfort	Warm	/	Comfort	Koud	/	
Eco	Warm	/	Eco	Koud	geregeld

•		De	logo's	Comfort	 	,	Warm	   en het actuele instelpunt knipperen 
•	Alle	zones	branden	onafgebroken	=	regeling	geldig	voor	alle	zones
•	Met										en										kunt	u	door	de	4	instelpunten	bladeren

•	  : Voor het instellen van het instelpunt Comfort WARM
•	Alleen	het	instelpunt	Comfort	Warm	"19°C"	knippert	
•	Met											en										kan	het	instelpunt	in	stappen	van	0,5°K	worden	
aangepast

•		  : Voor het bevestigen van de instelling (wegschrijven van dit nieuwe 
instelpunt in alle V300 van het gebouw)

Scherm "Instelling Instelpunt Comfort 
Koud"

•		De	logo's	Comfort		 	,	Koud	  en het actuele instelpunt knipperen   
•	Alle	zones	branden	onafgebroken	=	regeling	geldig	voor	alle	zones
•	  : Voor het instellen van het instelpunt Comfort KOUD:
•	Alleen	het	instelpunt	Comfort	Koud	"26°C"	knippert	
•	Met											en										kan	het	instelpunt	in	stappen	van	0,5°K	worden	
aangepast

•		  : Voor het bevestigen van de instelling (wegschrijven van dit nieuwe 
instelpunt in alle V300 van het gebouw)

•	Ga	op	dezelfde	manier	te	werk	voor	de	andere	instelpunten:	

		Eco	Warm	  , 		en	Eco	Koud									,									
•	 : Na de laatste bevestiging keert u terug naar het hoofdscherm 
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2) Menu's Zones x:
Met dit menu kan voor iedere zone afzonderlijk het volgende worden ingesteld:                                                                
→	Het	tijdvenster
→	De	handmatige	ontheffing
→	De	instelpunten
Als eerder instellingen werden uitgevoerd voor alle zones, worden deze nu overschreven voor de betreffende zone
→		Het	uitvoeren	van	deze	instellingen	voor	de	eerder	gekozen	zone	verloopt	op	dezelfde	manier	als	in	het	menu	"Alle	Zones"	

(zie hierboven)

Hoofdscherm met ontheffing Zone 1

•	Voorbeeld	van	een	hoofdscherm	met	ontheffing	voor	zone	1
•	"1"	knippert	om	aan	te	geven	dat	voor	deze	zone	een	ontheffing	geldt	+	
logo    

•		AUTO	blijft	in	beeld:	de	andere	zones	volgen	nog	steeds	het	
tijdprogramma

3) Menu Zones 1 6:   (indien van toepassing)

 Met dit menu kan deze zone, speciaal voor het aansturen van een hulpuitrusting, individueel worden ingesteld:

→	Aan/Uit	volgens	een	tijdprogramma	met:	Aan	=		 		en	Uit	=		   
→	Handmatige	ontheffing	On-Off
→	Daarom	bestaan	voor	deze	zone	alleen	de	2	submenu's	Ontheffing	en	Tijdprogramma	
→	Identieke	instelling	van	de	andere	zones	

4) Instelling Timer:

Scherm "Timerinstelling" •	Vanaf	het	hoofdscherm	en	door	meerdere	keren	te	drukken	op	MENU
•	Al	deze	logo's	knipperen
•	  : Voor het instellen van de Tijd

•	Met									en									kan	de	tijd	worden	ingesteld	(deze	gaan	knipperen	terwijl	
de andere symbolen vast in beeld staan) 
•			:	Voor	het	bevestigen	van	de	tijd	/	de minuten knipperen

•	Met									en									kunnen	de	minuten	worden	ingesteld	(deze	gaan	
knipperen terwijl de andere symbolen vast in beeld staan)?

•		:	Voor	het	bevestigen	van	de	minuten	/	de dagen van de week 
knipperen
•	Met								en									kan	de	dag	worden	ingesteld

•   : Voor het bevestigen van de dag om daarna automatisch terug te gaan 
naar het hoofdscherm
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12 AFMETINGEN REGELAAR ZONETIMER & TERMINAL
Regelaar: 

Plaats voor 
parameterlabel 
(aangebracht door CIAT)

Losneembare 
aansluitklemmen

Bevestiging op rail sym. 
breed 35 - diep 7.5

Identificatieplaatje
Met daarop: 
- CIAT artikelcode
-	Productiepartij	/	Serienr.
- Nr. softwareversie

i
V300

TMZ
REF : 7335309
FAB : 1425/0002
LOG : V1.06

Markeringsdetail:

FAB:	1425/0001	=	geproduceerd	in	het	jaar	2014	/	weeknr.	25	/	2e gefabriceerde product in die week

Aangesloten met aansluitklemmen
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Wandterminal: 

13 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Werkspanning 230V+N/50-60Hz

Normaal verbruik 2.5	W

Verbruik stand-by min.	1.3	W

Gegevensuitgang
Lage veiligheidsspanning (TBTS) (Zeer
lage veiligheidsspanning)

Type aansluiting Klemmenstrook

Toegelaten kamertemperatuur 0°C...+45	°C

Beschermingsklasse II	volgens	EN	60	730-1	in	geval	van	correcte	montage

Beschermingsklasse IP	20	volgens	EN60529

Reservetijd	indien	uitgeschakeld 12	H

Mate van vervuiling 2

Vastgestelde schokbestendigheidsspanning 1 kV

Maximale kabeldoorsnede 1.5 mm²

Bus RS	485

Lengte buskabel Max.	200	m	/	topologie	Bus

Kabeltype 2	afgeschermde	getwiste	paren	24	AWG	(zie	p7	en	8),	
doorlopende afscherming te voorzien
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Hoofdkantoor
Avenue Jean Falconnier - B.P. 14

01350 Culoz - Frankrijk 
Tel.: +33 (0)4 79 42 42 42

Fax: +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Compagnie Industrielle
d’Applications Thermiques

N.V. met een kapitaal van € 26 728 480
R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545.620.114

CIAT Service
Tel.: 08 11 65 98 98 - Fax: 08 26 10 13 63 

(€ 0,15 / min)

Niet-bindend document.  
Met de voortdurende zorg van materiaalverbetering behoudt CIAT 
zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving technische 

wijzigingen aan te brengen.

With Ecofolio,
all papers 
can be recycled 


	1 �CENTRAAL BEHEER DOOR DE ZONETIMER VOOR COMFORTUNIT
	1.1 Principe van de werking:

	2 PRINCIPESCHEMA
	3 - BEDIENINGSAPPARAAT ZONETIMER
	4 DETAILS VAN HET SCHERM VAN DE ZONETIMER 
	5 - PARAMETERS EN DIAGNOSE VAN DE ZONETIMER V300 
	6 TABEL MET PARAMETERS
	7 DIAGNOSETABEL
	8 GEGEVENS VAN DE WERKING
	9 BEDRADING / TOPOLOGIE VAN DE BUS
	9.1 Voorzorgsmaatregelen:

	10 ALGEMENE BOOMSTRUCTUUR VAN DE VERSCHILLENDE MENU'S
	11 HOOFDMENU'S
	11.1 Schermen
	11.2 Instellingen:

	12 AFMETINGEN REGELAAR ZONETIMER & TERMINAL
	13 TECHNISCHE SPECIFICATIES

