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ALGEMEEN PRINCIPE VAN DE AFREGELING 
 
De in te stellen waarden krijgt men door stap voor stap op de toetsen (met pijl) te drukken; 
• de (rechtse blauwe) toets; voor de klok 
• de (linkse    groene) toets; voor de temperatuurregeling en het technisch programma 
• de witte (+ of -) toetsen; voor het vermeerderen of verminderen van de afgelezen waarden nadat 

men een of meerdere waarden heeft geprogrammeerd. 
• Met de (gele) toets komt men terug op de normale werking van het toestel, tezelfdertijd worden de 

nieuwe waarden gememoriseerd, of afhankelijk van de mode waarin men zich bevindt geeft de 
(gele) toets de sonde temperatuur weer. 

• Door op de (rode) toets (=) te drukken, krijgt men de fabriek afgestelde waarden, welke zijn: 
 

Dag  :    58°C   Proportionele band : 10°C 
Nacht  :    48°C   Derivatie  : 50% 
Hoog alarm  : + 10°C   Temporisatie AH : 0,3min 
Laag alarm  : -  12°C   Temporisatie AB : 0,3min 

 
 
DE DISPLAY AANDUIDINGEN 
Bij normale werking geeft de digitale klok het uur aan: 
 
- 7 LED duiden de dagen van de week aan 
- 2 LED duiden de halve dagen aan 
- 2 LED duiden de positie dag/nacht aan (geel = dag / groen = nacht) 
- 2 LED duiden een eventueel hoog of laag alarm aan 
 
Op de zijkant duidt men de impulsies naar de regelkraan aan. 
geel: openen  groen: sluiten 
 
 
DE TIJDSINSTELLING 
Het instellen van de uren en de dagen: 
 
1. Door op de (rechtse blauwe) toets te drukken, komt men in het menu “uurwerk”, de LED van de 

dag gaat knipperen, men zoekt nu de juiste dag met de witte + of - toetsen. 
2. Door een tweede maal op de (rechtse blauwe) toets te drukken, ziet men de aanduiding van de 

uren (24 uur of 2*12 uur), men kan nu de uren instellen met de witte + of - toetsen. 
3. Bij een derde druk op de (rechtse blauwe) toets, gaan de uren knipperen, men kan de uren 

instellen door middel van de witte + of - toetsen. 
4. Een vierde druk op de (rechtse blauwe) toets gaan de minuten knipperen, men kan nu de minuten 

instellen met de witte + of - toetsen. 
5. Een vijfde druk op de (rechtse blauwe) toets geeft toegang tot de regeling dag / nacht uren van de 

1ste dag. De LED van de 1ste dag brandt en de vooraf ingestelde uur van die “dag” verschijnt, deze 
waarde verandert men met de witte + of - toetsen. 

6. Een zesde druk op de (rechtse blauwe) toets geeft de minuten aan, die men weer kan bij regelen 
met de witte + of - toetsen. 

7. Een zevende druk op de (rechtse blauwe) toets geeft het uur aan van de nachtverlaging die men 
opnieuw kan veranderen met de witte + of - toetsen. 

8. Met een achtste druk op de (rechtse blauwe) toets kan men de minuten veranderen met de witte + 
of - toetsen. 

9. Op dezelfde manier regelt men nu verder alle overige dagen van de week, men kan altijd op het 
       vorige programma terugkomen door op de naast liggende (rechtse blauwe) toets te drukken. 
10.  Het programma afsluiten kan men nu door het intoetsen van de gele knop 
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DE TEMPERATUURREGELING 
Het instellen van de temperatuur: 
 
1. Door een keer op de (rechtse groene) toets te drukken komt men in het menu 

temperatuurregeling. 
De LED-dag knippert en er verschijnt de dagtemperatuur (fabrieksmatig afgesteld op 58°C, ons 
advies 65 °C), deze dagtemperatuur kan men nu veranderen met de witte (+ of -) toetsen. 

2. Bij een tweede druk op de (rechtse groene) toets verschijnt de nachttemperatuur, (fabrieksmatig 
afgesteld op 48°C, ons advies 65 °C), Deze nachttemperatuur kan men nu veranderen met de 
witte (+ of -) toetsen. 

3. Bij een derde druk op de (rechtse groene) toets kan men de “ingesteld maximaal temperatuur 
alarm” instellen (fabriekmatig afgesteld op 10°C), de LED-hoog alarm knippert. 

 
Attentie: De alarmtemperatuur is dus de ingestelde dagtemperatuur met die van de ingestelde 
drempel, deze laatste verandert men weer met de witte + en - toetsen. 
 

4. Bij een vierde maal op de (rechtse groene) toets te drukken regelt men de drempel van het 
“minimaal temperatuur alarm” (fabriekmatig afgesteld op 12°C, ons advies 20 °C), de LED –laag 
alarm knippert. 

 
Attentie: De alarmtemperatuur is dus de ingestelde nachttemperatuur minus de ingestelde 
              Drempelwaarde, deze laatste waarde regelt men ook weer met de witte + en - toetsen. 

 
5.  Het programma afsluiten kan men nu door het intoetsen van de (gele) knop. 
 
 
DE AFSTELLING DOOR DE MONTEUR 
1. Het technisch menu krijgt men door samen de linker (blauwe) en de (groene) toets in te drukken, 

hierdoor heeft men toegang tot de proportionele band (fabriekmatig  ingesteld op 10°C), deze 
waarde is nu te veranderen met de witte + en - toetsen. 

2. Na een druk op de (rechtse groene) toets krijgt men de procentuele toegestane afwijking van de 
proportionele band (fabriekmatig ingesteld op 50%), deze waarde kan eveneens veranderen met 
de witte + en - toetsen. 

3. Na een tweede maal op de (rechtse groene) toets te drukken krijgt men de vertraging van het 
maximaal alarm (fabrieksmatig afgesteld op 0,3 min., ons advies 3 min.), de LED-maximaal alarm 
brandt en na 0,3 min. wordt het alarm ingeschakeld, deze waarde wordt weer veranderd met de 
witte + en - toetsen. 

4. Bij een derde druk van de (rechtser groene) toets krijgt men de vertraging van het minimaal alarm 
(fabrieksmatig  afgesteld op 0,3 min, ons advies 3 min.). 

 
Opmerking: Het minimaal temperatuur alarm meldt alleen dat er een abnormale werking is, het 
maximaal temperatuur alarm meldt een abnormale werking en schakelt na de ingestelde 
vertraging de primaire pompen uit, het resetten kan dan automatisch of manueel gebeuren (zie 
punt 5). 

 
5. Een vierde druk op de (rechtse groene) toets krijgt men de vergrendeling van het maximaal alarm. 
-    Manuele reset : geschiedt manueel d.m.v. het aan-uit zetten van de regelaar, na een hoog 
                                         temperatuur alarm.  
- Automatisch reset : deze reset geschiedt automatisch nadat de normale temperatuur terug is 
-                                   gekeerd (fabriekmatig is deze manuele reset ingesteld, ons advies is om 
-                                   deze op automatisch in te stellen), ook deze instelling is weer te veranderen 
-                                   met de witte + en - toetsen. 
6. Bij een vijfde druk op de (rechtse groene) toets test men alle LED’s, voor de test te starten drukt 

men op de witte (+ of -) toets.  
7. Bij een zesde druk op de (rechtse groene) toets krijgt men de mogelijkheid  een tweede dag/nacht 

programma uit te voeren. 
Men volgt hier dezelfde werkwijze als voor de eerste tijdsinstelling door de (linkse blauwe) toets in 
te drukken, men dient er overigens wel voor te zorgen dat de omschakeltijden elkaar niet 
overlappen. 

8.   Het programma afsluiten kan men nu door het intoetsen van de (gele) knop 
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Voorbeeld: 
- normaal (1) van   6.00 uur tot 15.00uur verlaagd (1) van 15.00 uur tot 18.00 uur 
- normaal (2) van 18.00 uur tot 22.00uur verlaagd (2) van 22.00 uur tot 06.00 uur 

 
In dit geval moeten de omschakelingen elkaar opvolgen: 

 (2) te programmeren in het menu uurwerk van  06.00 uur tot 18.00 uur 
 (1) te programmeren in het menu monteur van 18.00  uur tot 06.00 uur  
 
 
Onderhouds voorschriften: 
Eenmaal per jaar is het wenselijk om de unit te controleren op dichtheid, deze controle op dichtheid 
kan visueel gebeuren op basis van afkoeling van de unit, U dient hiervoor de unit cv-zijdig enige tijd af 
te sluiten zodat de unit kan afkoelen. 
 
Indien bij een koude unit enige afwijkingen zichtbaar worden is het mogelijk de aantrekbouten 
kruislings aan te trekken. 
 
De platen welke gemonteerd zitten hebben een maximale aantrekmaat en indien deze bereikt is heeft 
het geen zin om het platenpakket van de unit verder aan te trekken (de pakkingen welke verlijmd op 
de platen zijn gemonteerd kunnen dan gaan scheuren), de maximale aantrekmaat verschilt per unit en 
is afhankelijk van het type en de uitvoering van de plaat (dubbele of enkele scheiding). 
 
 
 
ALGEMENE NOTA 
Indien het elektrisch bord van de URANUS geleverd is om dubbelepompen te bedienen, staat de 
schakelaar op de achterste printplaat op P1/P2, bij elke overgang van dag naar nacht worden de 
primaire en secundaire pompen omgewisseld.  
Indien er geen dubbele pompen zijn, staat de schakelaar op stand P1 + P2 deze stand kan men ook 
gebruiken bij een toestel met dubbele pompen waarvan 1 pompmotor defect is (men kijkt na of de 
andere pomp draaiend is en men zet de schakelaar op P1 + P2). 
 
Werking van de URANUS in stand manueel: Indien het regelpaneel buiten dienst is (alarm uit =         ) 
of ontregeld is, kan men in afwachting de URANUS manueel doen werken. (alarm aan =                     ) 
 
In dit geval werken de pompen continu, de driewegkraan zet men nu in open toestand en men 
verlaagt de keteltemperatuur tot 60°C. 
 


