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Bedrijfsschakelaar 

Verhogen temperatuur 

Verminderen temperatuur 

Warm water schakelaar (watertemperatuur warmtewisselaar) 

Verwarmingsschakelaar (watertemperatuur in CV systeem) 

Systeemdrukschakelaar (waterdruk in CV systeem) 
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Verwarming “Economische stand”  + Warm water 
 

                 Verwarming “Comfortstand”  + Warm water 

 Dagindicatoren (Dag 1 t/m 7) 

 1= Maandag, 2 = Dinsdag, etc. 
 

 
 
Uitsluitend verwarming “Economische stand”  
 

 
 
 
Kamertemperatuur indicator 
 

 
 
 

 Tijdschaal met uurindicator 
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Schaalaanduiding 
 

Tijd in uren en minuten 
 

 
Tijdinstellingstoets 
 

 
 
Daginstellingstoets 
(Dag 1 t/m 7) 
1= Maandag, 2 = Dinsdag, etc
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Technische gegevens 
Voedingsvoltage: 
- MD-200 en TA-200 : 15 Dcv 
- RA-200:  3 LR AA 06 alkaline batterijen 
- MR-200:  230V 50Hz 
Werkingstemperatuur: van 0 °C tot 50 °C 
(van 0 °C to 40 °C voor MR-200) 

Werking 
Alle LEDs, symbolen en schaalaanduidingen, die 
genoemd worden in deze handleiding zijn 
afgebeeld in Figs. 1 en 2. 

Kachel console 
De werking is identiek aan de werking, zoals 
vermeld voor de CCE consoles. Indien geplaatst 
op de TA-200 of RA-200 wordt tevens de kamer-
temperatuur getoond. In dat geval wordt de 
kachelconsole geplaatst in de kamerconsole. 

Werking TA-200 en RA-200 
Aanduiding kamertemperatuur 
De kamertemperatuur wordt op de schaalaandui-
ding van de kachelconsole weergegeven van 5 °C 
tot 30 °C (Fig. 3 of 4) en met figuren (Fig. 2). 
Op de schaalaanduiding worden door knipperen-
de cursors de geprogrammeerde waardeniveaus 
voor “Comfort” (T con) * en “Economy” (T eco) * 
weergegeven. 
* De “Comfort” (T con) kamertemperatuur is de 

temperatuur gedurende periodes dat men 
aanwezig is. De “ Economy” (T-eco) is de 
temperatuur gedurende de nacht en bij afwe-
zigheid als verwarming niet nodig zal zijn. 

De fabrieksinstellingen voor de T con en T eco 
waardes zijn respectievelijk 22 °C and 15 °C. 

Wijzigen van de instellingen van 
de Comfort en Economy kamer-
temperatuur 
- Door op de  of de  knop te drukken 

kunnen de “Comfort” en “ Economy” ka-
mertemperatuur gewijzigd worden. 
Het weergavecursor van de geselecteerde 
temperatuur wordt snel knipperend weer-
gegeven, terwijl de andere aanduiding 
normaal wordt weergegeven. 

- Druk zodra één van de gewenste standen 

gekozen is op de  of  knop om de 
temperatuur in stappen van 0.5 °C te ver-
hogen of te verlagen. 

Indien geen knoppen worden bediend dan zal na 
10 seconden de nieuwe waarde worden opgesla-
gen. 

Weergave keteltemperatuur 
Door op de knop  te drukken wordt de 
huidige keteltemperatuur gedurende 10 seconden 
getoond. De geprogrammeerde waarde wordt 
niet weergegeven. Deze moet op de ketel 
ingesteld worden. Na 10 seconden wordt de 
kamertemperatuur weergegeven. 

 
 

Weergave warm water tempera-
tuur en wijzigen van de gepro-
grammeerde waarde 
Door op de  knop te drukken wordt de warm 
water keteltemperatuur en de daarvoor gepro-
grammeerde waarde gedurende 10 seconden 
getoond. Door te drukken op de  of de  
knop wordt de geprogrammeerde waarde met 2 
°C verhoogd of verlaagd. 
Na 10 seconden wordt de kamertemperatuur 
weergegeven. 

Weergave keteldruk 
Door op de knop BAR te drukken wordt gedu-
rende 10 seconden de keteldruk weergegeven. 
Daarna wordt de kamertemperatuur weergege-
ven. 

Instellen van de klok 
Door te drukken op de  knop (Fig. 2) zullen de 
tijdsaanduidingen snel gaan knipperen. Door op 

de  knop te drukken zal de klok een uur 
vooruit worden gezet en door op de  knop te 
drukken een uur achteruit. 
Na nogmaals op de  knop drukken worden de 
minutenaanduidingen snel knipperend weergege-
ven. 

Door op de  knop te drukken zal de klok een 
minuut vooruit worden gezet en door op de  
knop te drukken een minuut achteruit. 
Na een derde keer op de  knop drukken of als 
het knipperen stopt (na 10 seconden zonder 
indrukken van een knop) zal de tijdklok normaal 
werken en wordt het originele scherm getoond. 

Instellen van de dag 
Door op de 1…7 (Fig. 12) knop te drukken zal de 
dagcursor snel gaan knipperen. Telkens als deze 
knop wordt ingedrukt zal een dag opgeschoven 
worden. 

Programmeren verwarming en 
warm watervoorziening. 
De programmering van de TA-200 staat toe dat 
per dag van de week tot op het uur nauwkeurig 
de verwarming en de warm watervoorziening al 
dan niet gewenst is. Als verwarming gewenst is, 
dan wordt de T con instelling gebruikt en indien 
geen verwarming nodig is, dan wordt de T eco 
stand gebruikt. 

Standaard weekprogramma 
Een verwarmings- en warm waterinstelling is 
vanuit de fabriek voorgeprogrammeerd met de 
volgende instellingen: 

Tijd Verwarming Warm 
water 

0-6 Nee Ja 
6-8 Ja Ja 
8-12 Nee Ja 
12-15 Ja Ja 
15-17 Nee Ja 
17-23 Ja Ja 

Fabrieks-
program-
mering. 
Dag 1 
(maan-
dag) t/m 
dag 5 
(vrijdag) 
 23-24 Nee Ja 
 

Tijd Verwarming Warm 
water 

0-7 Nee Ja 
7-23 Ja Ja 

Prog: 
Dag 6 en 
7 (zater-
dag en 
zondag) 23-24 Nee Ja 
 

 

Maken van een persoonlijk pro-
gramma 
Om de fabrieksprogrammering te vervangen voor 
een programmering van de gebruikerswensen 
moet als volgt gehandeld worden: 
- Druk op de PRO toets. 

De dagaanduiding onder dag 1 en het uur 0…1 
gaan knipperen, waarmee wordt aangegeven, 
dat de instellingen van de Maandag tussen 0 
en 1 uur wordt gewijzigd. 

- Wijs één van de volgende functies toe aan elk 
uur: 
o Voor “Comfort” verwarming en warm water 

druk op  
o Voor “Economy” verwarming (nachtstand) 

en warm water druk op  
o Voor alleen “ Economy” verwarming (nacht-

stand) druk op  
*Note: Kijk onder “Aanduiding kamertemperatuur” in deze 
instructie waar wordt vermeld, dat de “Comfort” (T con) 
kamertemperatuur geselecteerd wordt voor aanwezigheids-
periodes. De “Economy” (T eco) wordt gebruikt voor de 
nacht en afwezigheidperiode. 
Als de functie aan een uur is toegewezen zal de 
aanduiding automatisch naar het volgende uur 
gaan, zodat ook daaraan een functie kan worden 
toegewezen. 
- Als het programma voor die dag is aangepast 

(het is niet noodzakelijk om alle 24 uur door te 
gaan) kan het volgende uitgevoerd worden: 
o Kopiëren programma naar de volgende 

dag.  
Druk onophoudelijk de toets 1…7 toets tot-
dat het scherm gaat knipperen en de dag-
aanduiding vooruit gaat. Het programma is 
nu gekopieerd en kan gewijzigd of opnieuw 
gekopieerd worden. 

o Wijzig het programma voor de opvol-
gende dag.  
Druk op de knop 1…7. De dagaandui ding 
gaat vooruit en de uuraanduiding gaat naar 
0…1 

Beëindiging programmeren 
Druk op de PRO knop en wacht gedurende 30 
seconden zonder een toets in te drukken. 

Tijdelijk aanpassen programma 
Als het ingestelde programma niet afdoende is 
voor een bepaalde periode is het niet nodig om 
een aanpassing in programmering door te 
voeren. Er is een tijdelijke aanpassing mogelijk. 
Door te drukken op ,   of  zonder eerst te 
drukken op de PROG toets, wordt de program-
mering voor dat moment tijdelijk aangepast. De 
gekozen functie wordt toegewezen aan de 
geselecteerde periode. De instelling wordt per uur 
gemaakt. De tijdelijke aanpassing duurt maximaal 
24 uur. 
Om de tijdelijke aanpassing te beëindigen moet 
gedurende 10 seconden geen knop ingedrukt 
worden. 

Herstellen fabriekinstellingen 
Op elk moment, m.u.v. het modificatie proces, 
kan de fabrieksinstelling “ Comfort” (22 °C), 
“Economy” (15 °C) en warm water (60 °C) 
alsmede de standaard programmering hersteld 
worden. Om de fabrieksinstellingen te herstellen 
moet gelijktijdig gedurende 2 seconden op de 

BAR en  knop gedrukt worden. Het scherm 
knippert 2 keer ten teken, dat de fabrieksinstel-
lingen hersteld zijn.



 


