
DOB1077 

LMS 
Verkorte handleiding 

Thision L 

Bevestigingstoets OK (D)  
ESC-toets (B)  
Deze beide toetsen worden samen met  
de grote draaiknop gebruikt voor  
het programmeren en configureren van  
de regeling. Instellingen die niet  
met de bedieningselementen bediend  
kunnen worden, gebeuren via de  
programmering.  
Door de ESC-toets in te drukken, gaat  
u telkens een stap terug; veranderde  
waarden worden daarbij niet over- 
genomen.  
 
Om naar het volgende bedienings-  
niveau te gaan of de veranderde  
waarde op te slaan, wordt de OK–toets  
ingedrukt.  
 
Handbedrijf-functietoets (E) 
Met deze toets gaat de regelaar naar  
handmatige bediening; alle pompen  
draaien, de menginrichting wordt niet  
langer aangestuurd, de ketel wordt  
op 60 °C ingesteld (weergave door  
middel van steeksleutel-symbool). 
 
Aan/uit schakelaar (A) 
Positie 0: 
Het gehele apparaat en de op het  
apparaat aangesloten elektrische  
componenten zijn spanningsloos.  
De bescherming tegen bevriezing is  
niet gegarandeerd.  
 
Positie I 
Het apparaat en de op het apparaat  
aangesloten componenten zijn klaar  
voor gebruik. 
 

Bedrijfsmodustoets tapwater (M)  
Om de tapwaterbereiding in te  
schakelen (balk in het display onder  
de waterkraan).  
 
Bedrijfsmodustoets verwarming (I)  
Om 4 verschillende bedrijfsmodi voor  
verwarming in te stellen:  
Auto uur: automatische modus volgens  
tijdprogramma.  
Zon 24 uur: verwarmen tot nominale  
comforttemperatuur  
Maan 24 uur: verwarmen tot  
gereduceerde temperatuur Werking  
met vorstbescherming: verwarming  
uitgeschakeld, vorstbescherming aan.  
 
Display (L) 
 
Informatietoets (G)  
Oproepen van de volgende informatie  
zonder invloed op de regeling:  
temperaturen, bedrijfsmodus  
verwarming/drinkwater, foutmeldingen.  
 
Ruimtetemperatuur-regelknop (C)  

 Om de comfortabele  

 ruimtetemperatuur te veranderen.  

 Met deze draaiknop kunnen bij het  

 programmeren instellingen  
 gekozen en veranderd worden.  

Ontluchtingsfunctie (E) 
Wordt de handtoets langer dan 3 sec.  
ingedrukt, wordt de automatische  
ontluchting  aan de kant van het water   
uitgevoerd bijv. na het voor de eerste  
keer vullen van de installatie.  
Daarbij wordt de installatie in de modus 
veilige functie geschakeld. 
De pompen worden verscheidene keren  
in- en uitgeschakeld. Daardoor wordt  
de eventueel aanwezige 3-wegklep op  
warmwaterpositie geschakeld en de  
pomp(en) worden een aantal keren  
uit/aan gezet. Aan het einde van deze  
functie schakelt de ketel naar normaal  
bedrijf terug.  
 
Schoorsteenveger-functietoets (F) 
Door deze toets kort in te drukken gaat  
de ketel naar de bedrijfstoestand voor  
emissiemeting; door de toets opnieuw  
in te drukken, resp. automatisch na  
15 minuten, wordt deze functie opnieuw 
uitgeschakeld (weergave door middel  
van steeksleutel-symbool).  
 
Reset toets (H) 
Door het kort indrukken van de toets  
wordt de vergrendeling van de brander  
opgeheven. 
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Legenda: 
A Aan/Uit toets 
B ESC-toets 
C Ruimtetemperatuur draaiknop 
D Bevestigingstoets (OK) 
E Handbedrijf-functietoets 
F Schoorsteenveger-functietoets 
G Info-toets 
H Reset-toets 
I Bedrijfsmodustoets verwarming 
L Display 
M Functietoets tapwater 
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Beschrijving display / programmeren 

 

 

Verwarmen met de ingestelde comfortwaarde  
 

Verwarmen met de ingestelde gereduceerde  
waarde  
 

Verwarmen met de ingestelde vorst- 
beschermingswaarde  
 

Proces bezig – a.u.b. wachten  
 

Brander in werking (enkel olie-/gasketel)  
 

Foutmeldingen  
 

Infoniveau geactiveerd  
 

Programmering geactiveerd  
 

Verwarming tijdelijk uitgeschakeld;  
ECO-functies actief  
 

Vakantiefunctie actief  
 

Verwarmingskring  
 

Manuele bediening / schoorsteen- 
vegermodus  
 

Nummer van de bedieningsregel  
(parameternummer)  

 
Basisweergave 

(toetsen)  

Programmering 

Toets OK indrukken (1x)  
 

 

Toets OK indrukken (1x)  
Toets INFO indrukken (4 sec.)  

 

Tapwaterfunctie kiezen 
 
 
 
Verwarmingsfunctie kiezen 
(Regelaarstopfunctie bij toetsdruk  
> 3 sec.) 
Display 
 

Info toets 
 
Bevestigen 
Handbedrijf 
(Ontluchtingsfunctie bij indrukken  
toets > 3 sek.) 
 
Schoorsteenvegerfunctie 

Selecteren 
(Rechts- / Linksdraaien) 

Menu verlaten 
 
 

Reset 

- gewünschtes Menü 
 auswählen 
- mit Taste OK bestätigen 
- mit Taste ESC zurück 
 zur Grundanzeige 

- gewünschte Benutzer-Ebene auswählen 
- mit Taste OK bestätigen 
- gewünschtes Menü auswählen  
- mit Taste OK bestätigen 
- mit Taste ESC zurück zur Grundanzeige 

Eindgebruiker  

- gewenst menu selecteren 

- met toets OK bevestigen  

- gewenste parameterers selecteren 

- met toets OK bevestigen  

- met + - wiel wijzigen 

- met toets OK bevestigen  
- met toets ESC terug naar  
 basisinstelling 

Inbedrijfstelling  Installateur  

- gewenste gebruikerniveau selecteren  
- met toets OK bevestigen  
- gewenst menu selecteren  
- met toets OK bevestigen  
- gewenste parameterers selecteren 
- met toets OK bevestigen  
- met + - wiel wijzigen 
- met toets OK bevestigen  
- met toets ESC terug naar basisinstelling 

 
 
Aan-/Uitschakelaar 
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Overzicht van basisfuncties 

= Bevestigen 

= afbreken, terug naar  
    hoofdmenu 

Toets  Actie  Werkwijze  Weergave/functie  

  
 
Gewenste  
kamertemperatuur  
instellen  

VG2 samen met VG1 
Draaiknop links/rechts bedienen  
Draaiknop opnieuw draaien  
 
 
Opslaan met de toets OK  
of 5 sec. wachten of:  
Druk op de toets  

 
Ingestelde comfortwaarde met knipperende temp.weergave  
Knipperende temperatuurweergave in stappen  
van 0,5 °C van 10,0 … 30  
 
Ingestelde comfortwaarde aangenomen  
Ingestelde comfortwaarde niet aangenomen  
- Na 3 sec. verschijnt de basisweergave  

  
 
Gewenste  
kamertemperatuur voor 
HK1 of HK2 instellen  

2. VG onafhankelijk van HK1 
Draaiknop links/rechts in drukken 
Toets OK 
Draaiknop links/rechts indrukken 
Opslaan met toets OK 
of 5 sec. wachten 
of – idrukken van toets  

Verwarmingskring selecteren 
Verwarmingskring wordt overgenomen 
knipperende temperatuuraanduiding in 0,5 °C stappen  
van 10,0-30°C  
Comfortinstelling overgenomen 
Comfortinstelling niet overgenomen 
- Na 3 sec. verschijnt basisinstelling 

  
Drinkwaterfunctie  
AAN- of UIT-schakelen  

Druk op toets  Drinkwaterfunctie Aan/Uit 
(Segmentbalk onder drinkwater-symbool zichtbaar/onzichtbaar) 
- Aan: drinkwaterbereiding volgens schakelprogramma 
- Uit : geen drinkwaterbereiding 
- Beschermingsfunctie actief  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedrijfsmodus wisselen 

Fabrieksinstelling 
 
 
 
 
 
 
1 x kort op toets drukken  
 
 
 
nog eens op toets drukken  
 
 
 
 
 
nog eens op toets drukken  

Automatische functie aan, met: 
- Verwarmingsfunctie volgens tijdprogramma 
- Temperatuurinstellingswaarden volgens verwarmingsprogramma 
- Beschermingsfuncties actief 
- Zomer/winter automatische wijziging actief 
- ECO-functies actief 
  (Segmentbalk met daarbij horend symbool zichtbaar) 
Voortdurend COMFORT verwarmen Aan, met: 
- Verwarmingsfunctie zonder tijdprogramma op ingestelde waarde 
- Beschermende functies actief 
Voortdurend GEREDUCEERD verwarmen, Aan met: 
- Verwarmingsfunctie zonder tijdprogramma op ingestelde waarde 
- Beschermingsfuncties actief 
- Zomer/winter automatische wijziging actief 
- ECO-functies actief 
Beschermende functie aan met: 
- Verwarmingsfunctie uitgeschakeld 
- Temperatuur volgens vorstbescherming 
- Beschermingsfuncties actief 

Regelaarstopfunctie 1 x op toets drukken > 3 sec. nog 
eens op toets drukken > 3 sec. 

304: Regelaarstopfunctie Instelwaarde instellen 
na 3 sec. verschijnt basisaanduiding 

  
 
 
 
Weergave van  
verschillende  
inlichtingen  

1 x druk op de toets  
Herhaalde druk op de toets  
Herhaalde druk op de toets  
 
….. 
 
 
 
 
 
 
Druk op de toets  

INFO-segment wordt ingevoegd  
- Status ketel    - Kamertemperatuur  
                                 - Kamertemperatuur min.  
- Status drinkwater   - Kamertemperatuur max.  
- Status kring 1   - Buitentemperatuur  
- Status kring 2   - Buitentemperatuur min.  
      - Buitentemperatuur max.  
- Uur / datum    - Drinkwatertemperatuur 1  
- Foutmelding    - Keteltemperatuur  
- Onderhoudsmelding  - Vertrektemperatuur  
(weergave van de inforegels is afhankelijk van de configuratie)  
Terug naar de basisweergave: INFO-segment verdwijnt  

Bedrijfsmodus volgens  
manueel in te stellen  
nominale waarden  
 

Wijziging van de in de  
fabriek ingestelde  
keteltemperatuur  

kort op toets drukken 
 
 
 

kort op toets drukken 
kort op toets drukken 
Draaiknop -/+ draaien 
kort op toets drukken 
kort op toets drukken 
kort op toets drukken 

Handmatige bediening aan (schroevendraaiersymbool zicht-
baar)  
- Verwarmingsmodus met vooraf ingestelde keteltemperatuur  
  (fabrieksinstelling = 60 °C)  
 

301: Handbedrijf    Waarde handmatige bediening instellen?  
Knipperende temperatuurweergave  
Gewenste waarde instellen  
 
Status ketel  

Handmatige bediening uit (symbool sleutel gaat uit) 

 

Ontluchtingsfunctie 1 x op toets drukken > 3 sec.  
opnieuw op toets drukken > 3 sec.. 

312: Ontluchtingsfunctie AAN  
        Ontluchtingsfunctie UIT 

 Activering schoorsteen-
vegerfunctie  

Druk op de toets (< 3 sec.)  
Herhaalde druk op toets (< 3 sec.)  

Schoorsteenfunctie Aan 
Schoorsteenfunctie Uit  

 Korte verlaging van de  
kamert. via QAA75 

Druk op de toets  
Herhaalde druk op de toets  

Verwarmen met ingestelde gereduceerde waarde  
Verwarmen met ingestelde comfortwaarde  

RESET Reset toets Druk op toets (< 3 sec) nog 
eens druk op toets > 3 sec. 

Apparaat manueel vergrendeld, niet vrijgegeven. Apparaat  
wordt ontgrendeld, alarmbel verdwijnt 
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Diverse functies 

 

 Vaste ketel aanvoertemperatuur met externe vrijgave (H5: op stekker X6 klemmen 7 en 8 ). 

1. Stel in menu Configuratie parameter 5710 (verwarmingsgroep 1) in op “Uit” 
2. Stel in menu Configuratie parameter 5970 (digitaal/analoge ingang H4) in op “Gebruikersvraag VK1”. 
3. Stel in menu Configuratie parameter 5971 (werkingsrichting contact H4) in op "NC". 
4. Stel in menu Gebruikerscircuit 1 parameter 1859 (gew wrde aanv gebr.groep) in op de gewenste aanvoertemp. 
5. Stel in menu Gebruikerscircuit 1 parameter 1874 (Tapwaterlaad voorrang) in op “ Nee” 

 
 

 Vaste ketel aanvoertemperatuur volgens ingesteld tijdprogramma met externe vrijgave                                      

(H5: op stekker X6 klemmen 7 en 8 ). 
1. Stel de bedrijfsmodus van de regelaar (HMI) in op automatisch bedrijf. 
2. Stel in menu Configuratie parameter 5970 (digitaal/analoge ingang H4) in op "Ruimtethermostaat VG1”. 
3. Stel in menu Configuratie parameter 5971 (werkingsrichting contact H4) in op "NC". 
4. Stel in menu Verwarmingsgroep 1 parameter 742 (gew wrde aanv ruimtetherm) in op de gewenste aanvoertemp. 
5. Stel in menu Klokprogramma VG1 parameter 500 (gewenste voorselectie) in (ma-zo, ma-vr, za-zo, ma, di, wo…). 
6. Stel in menu Klokprogramma VG1 parameters 501 t/m 506 (gewenste verwarmingsperiodes) in. 
 
 

 Weersafhankelijke regeling op ketel aanvoertemperatuur volgens ingesteld tijdprogramma en met externe     

vrijgave (H5: op stekker X6 klemmen 7 en 8). 
1. Controleer of de vaste weerstand aan de klemmen 106 en 107 verwijderd is en dat de gemonteerde buitenvoeler 

(QAC34) op deze klemmen is aangesloten. 
2. Stel in menu Klokprogramma VG1 parameter 500 (gewenste voorselectie) in (ma-zo, ma-vr, za-zo, ma, di, wo…). 
3. Stel in menu Klokprogramma VG1 parameters 501 t/m 506 (gewenste verwarmingsperiodes) in.    
4. Stel in menu Verwarmingsgroep 1 parameter 720 (de steilheid stooklijn) en parameter 721 (stooklijn verschuiving) in. 
5. Stel in menu Verwarmingsgroep 1 parameter 780 (snel afkoeling ) op “Uit”. 

 
 

 Gewenste aanvoertemperatuur d.m.v. extern analoog 0-10Vdc signaal (H1: op stekker X6 klemmen 1+ en 2- ). 

(Functie niet actief indien vraag < 5°C, Functie actief indien vraag > 5°C). 
1. Controleer of het externe analoge 0-10Vdc signaal juist (polariteit) is aangesloten. 
2. Stel in menu Configuratie parameter 5950 (analoog/digitale ingang H1) in op “gebruikers vrg Vk1 10V”. 
3. Stel in menu Configuratie de gewenste curve (verloop) in op parameters 5953 t/m 5956 (spanning U1 bij temperatuur 

F1 en spanning U2 bij tempertuur F2). Let op: F1 en F2 zijn in 1/10 graden!! 
4. Parameters 5953 = 2 ; 5954 = 100 ;5955 = 10 ; 5956 = 900 

 
 
 

 Gewenste branderbelasting d.m.v. extern analoog 0-10Vdc signaal (H1: op stekker X6 klemmen 1+ en 2-).  

(Functie niet actief indien signaal < 0,15Vdc, Functie actief indien signaal ≥ 0,2Vdc) 
             Tussen 0,15Vdc en < 2Vdc blijft toestel in minimale last staan boven 2Vdc gaat hij moduleren. 
             Het vrijgave contact is bij “belastingopgave 10V “ niet werkzaam, het externe vrijgave contact dient bij              
             afschakeling van de ketel het 0-10Vdc signaal te onderbreken.  

1. Controleer of het externe analoge 0-10Vdc signaal juist (polariteit) is aangesloten. 
2. Stel in menu Configuratie parameter 5950 (analoog/digitale ingang H1) in op “belastingsopgave 10V”. 
3. Stel in menu Configuratie de gewenste curve (verloop) in op parameters 5953 t/m 5956 (spanning U1 bij belasting F1  
    en spanning U2 bij belasting F2). Let op: F1 en F2 zijn in 1/10 procenten brandermodulatie!! 
4. Parameters 5953 = 2 ; 5954 = 0 ;5955 = 10 ; 5956 = 1000 

 
 

 Tapwaterbereiding volgens ingesteld tijdprogramma middels thermostaat/temperatuurvoeler met  

aangesloten pomp/3-wegklep op relaisuitgang QX3( op stekker X1 klemmen 7,8 en 9). 
1. Sluit de tapwater-thermostaat/temperatuurvoeler aan (B3, klemmen: 104 en 105). 
2. Stel in menu Configuratie parameter 5730 (tapwater opnemer) in op "thermostaat" of "tapwateropnemer B3". 
3. Stel in menu Tapwater parameter 1620 (vrijgave) in op "klokprogramma 4 tapw". 
4. Stel in menu Klokprogramma 4 tapw parameter 560 (gewenste voorselectie) in(ma-zo,ma-vr,za-zo,ma,di, wo…). 
5. Stel in menu Klokprogramma 4 tapw parameters 561 t/m 566 (gewenste verwarmingsperiodes) in.    
6. Stel in menu Tapwater parameter 1610 in op de gewenste tapwatertemperatuur (max. 65°C). 
7. Stel in menu Tapwater voorraad parameter 5020 in op de gewenste tapwater aanvoertemp.verhoging (max. 20°C). 
8. Activeer de tapwater functie d.m.v. druktoets linksboven op het bedieningspaneel. 


