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Veiligheidsvoorschriften

Haal de thermostaat nooit uit elkaar.

Vermijd hoge temperaturen, vocht en een stoffige omgeving.

Gebruik bij reiniging geen vocht of reinigingsmiddelen. Er kan dan 
kortsluiting of beschadiging aan de thermostaat optreden.

Schakel de netspanning van het cv-toestel uit, voordat u met 
installeren begint.
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1 Beknopt overzicht

1.1 Toetsenoverzicht

fig. 1 Overzicht ModuLine 400

09:18 06.01.08

215˚C
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10 911121314
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pos. beschrijving toetsen

1 klep (gebruik de uitsparing aan de linkerzijde om de klep te openen)

2 standaardweergave wordt bij het sluiten van de klep geactiveerd

3 display

4 instelknop

pos. toets voor basisfuncties pos. toets voor bijkomende functies

5 auto-bedrijf (klokprogramma) 9 menu

6 handbedrijf 10 terug

7 uit-functie 11 OK

8 informatie 12 temperatuur

13 tijd

14 datum
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1.2 Displaysymbolen

Verklaring van de symbolen in de standaardweergave

bij uitgeschakelde toetsverlichting (  paragraaf 6.8):

fig. 2 Standaarddisplay ModuLine 400

09:18 06.01.08

215˚C

17

16

15

pos. beschrijving standaarddisplay

15 tijd en datum

16 gemeten ruimtetemperatuur

17 symboolweergave

symbool verklaring

Cv-toestel is in bedrijf.

Zomerbedrijf is actief, cv-functie is uitgeschakeld.

Pijl, wijst naar de te bedienen toets.

Warmwaterbedrijf is uitgeschakeld.

symbool verklaring

Auto-bedrijf (klokprogramma) is ingeschakeld.

Handbedrijf is ingeschakeld.

Cv-bedrijf is uitgeschakeld, vorstbescherming is actief. 
Warmwaterbedrijf volgens paragraaf 6.6.
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1.3 Beknopte bediening
Temperatuur wijzigen:

- Tijdens "auto-bedrijf" 
Wijzig de temperatuur door aan de 
instelknop te draaien.

- Tijdens "handbedrijf" 
Wijzig de temperatuur door aan de 
instelknop te draaien.

Cv-functie uitschakelen 
Met de "uit-functie" wordt de verwarming 
uitgeschakeld.
Warmwater blijft, afhankelijk van de instelling, 
beschikbaar.

fig. 3 Temperatuur wijzigen - auto-bedrijf

Ingestelde 
ruimtetemperatuur

21.5°C
De gewijzigde temperatuur blijft 
actief tot het volgende schakelpunt in 
het klokprogramma. De tempera-
tuurinstelling van het klokprogramma 
wordt dan weer overgenomen.

fig. 4 Temperatuur wijzigen - handbedrijf

Ingestelde 
ruimtetemperatuur

18.5°C
Een wijziging tijdens "handbedrijf" 
blijft gehandhaafd tot:

– de volgende handmatige wijziging 
wordt gedaan;

– overgeschakeld wordt op "auto-
bedrijf".

fig. 5 Cv-functie uitschakelen

Vorstbescherming
actief. Ingestelde 
ruimtetemperatuur:

7.0°C
De "uit-functie" kan naar eigen wen-
sen worden aangepast. Dit geldt voor 
het instellen van de ruimtetempera-
tuur en de warmwaterinstelling. 

 par. 6.5 en 6.6.
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Informatie opvragen 
Via deze toets wordt de volgende informatie 
achtereenvolgend weergegeven:
– de ingestelde temperatuur tijdens het dag-

programma of handbedrijf;
– het verloop van de buitentemperatuur 

(vandaag) 1);
– het verloop van de buitentemperatuur 

(gisteren) 1);
– de cv-waterdruk 2);
– de stooklijn (bij een weersafhankelijk 

ingestelde regeling);
– de aanvoertemperatuur van het cv-toestel;
– de bedrijfstoestand.

Tijd instellen 
Gebruik de toets "tijd" en de instelknop om de 
tijd te wijzigen.

Houd de toets "tijd" ingedrukt en draai aan 
de instelknop om de uren te wijzigen.

Laat de toets "tijd" los.

Houd de toets "tijd" opnieuw ingedrukt en 
draai aan de instelknop om de minuten te 
wijzigen.

Temperatuurniveaus instellen 
Gebruik de toets "temperatuur" om een tem-
peratuurniveau te wijzigen.

Druk de toets "temperatuur" kort in.

Druk de toets "temperatuur" in om het 
gewenste temperatuurniveau te selecte-
ren.

Houd de toets "temperatuur" ingedrukt en 
draai aan de instelknop om de temperatuur 
te wijzigen (  ook par. 4.1).

fig. 6 Informatie opvragen

Dagprogramma CV-1
21.0

16.0

ma 09:18 18.0°C T2

1) Deze informatie wordt alleen weergegeven als op het cv-toestel een buitentemperatuurvoeler is aangesloten.

2) Deze informatie wordt alleen weergegeven als het cv-toestel deze functie ondersteunt. 

fig. 7 Tijd instellen

Tijd: Stel uren in 

--:--
Druk toets onder pijl 
en draai ronde knop

fig. 8 Temperatuurniveaus instellen

Temp. nacht (T1)

16.0°C
Druk toets onder pijl
en draai ronde knop
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Navigeren
- Het menu in gaan

Druk kort op de toets "menu".

Selecteer met de instelknop het gewenste 
menu.

Druk op de toets "OK" om het geselec-
teerde menu in te gaan.

- Bladeren / volgende stap
Gebruik de instelknop om te bladeren door 
het menu of om door het klokprogramma te 
lopen.

Draai aan de instelknop om door het menu 
te bladeren.

- Bevestigen
Gebruik de toets "OK" om de gestelde vraag 
op het display te bevestigen of om een menu 
binnen te gaan.

Druk kort de toets "OK" in.

fig. 9 Het menu in gaan

09:18 06.01.08

215°C

09:18 06.01.08

215°C

fig. 10 Bladeren door het menu

Menu-------------2

Gebruiksinstellingen

Menu-------------2

Gebruiksinstellingen

fig. 11 Bevestigen

Gebruiksmenu------2.8

Toetsverlichting?

aan

Gebruiksmenu------2.8

Toetsverlichting?

aan
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- Instelling wijzigen
Gebruik de toets "OK" en de instelknop om 
instellingen in het menu te wijzigen.

Houd de toets "OK" ingedrukt en draai aan 
de instelknop.

- Terug naar het menu / standaarddisplay
Gebruik de toets "terug" om terug te keren 
naar het menu of standaarddisplay.

fig. 12 Instellingen wijzigen

Gebruiksmenu------2.8

Toetsverlichting?

aan

Gebruiksmem nu------2.8

Toetsverlichting?

aan

fig. 13 Terug naar het menu

Gebruiksmenu------2.8

Toetsverlichting?

aan

Gebruiksmenu------2.8

Toetsverlichting?

aan

Door het sluiten van de klep wordt 
direct het standaarddisplay geacti-
veerd. 
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2 Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze 
klokthermostaat ModuLine 400.

De klokthermostaat ModuLine 400 is bestemd 
voor het bedienen en regelen van het Nefit 
cv-toestel in uw woning.

De ModuLine 400 kan op alle cv-toestellen, 
die in tabel 1 staan vermeld, worden aange-
sloten.

Advies:
Laat de installateur een uitleg geven over 
de thermostaat.

Lees voor gebruik deze handleiding aan-
dachtig door.

2.1 Algemeen
De ModuLine 400 thermostaat is eenvoudig 
te bedienen. Aan de rechterzijde van het dis-
play bevindt zich een viertal knoppen. Hier-
mee kan snel worden overgeschakeld tussen 
het klokprogramma en handbedrijf of informa-
tie worden verkregen over instellingen van de 
thermostaat en het cv-toestel.

Onder de klep bevindt zich een aantal knop-
pen voor het instellen van de functie van de 
klokthermostaat. Gewoonlijk hoeven deze 
instellingen alleen de eerste keer te worden 
gedaan.

Tijdens het navigeren verschijnen er begelei-
dende teksten op het display. Door middel 
van "vraag en antwoord" kunnen  eenvoudig 
instellingen worden gedaan. 

Montage, onderhoud en reparaties 
mogen alleen door erkende installa-
tiebedrijven worden uitgevoerd.
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2.2 Functie-overzicht
In onderstaande tabel wordt informatie gege-
ven over welke functies van de klokthermo-
staat worden ondersteund door het cv-toestel. 

2.3 Controleren versienummer

Dit document is van toepassing op de 
ModuLine 400 met versienummer 3.01 en 
hoger.

Controleer het versienummer door de ther-
mostaat van de muurplaat los te nemen en 
deze weer terug te plaatsen.

Tijdens het opbouwen van de communicatie 
met het cv-toestel wordt het versienummer 
rechtsonder in het display weergegeven.

Type cv-toestel TopLine ProLine SmartLine Elite EcomLine Economy

aansluiten zonder 
RCC-module
kroonsteenaansluiting
in cv-toestel

oranje oranje oranje oranje 3 en 4 3 en 4

montage in toestel a)  b)

weersafhankelijk regelen  c)

verlicht display

thermische desinfectie d)

meerdere cv-groepen

drukuitlezing

Tabel 1 Functie-overzicht

a) Alleen bij een weersafhankelijk ingestelde regeling.
b) Montage in het toestel is alleen mogelijk bij TopLine HR 70/100 toestellen.
c) Niet mogelijk bij Nefit EcomLine Economy HRC 23.
d) Thermische desinfectie alleen mogelijk bij toestellen met een boiler groter dan 5 liter.

fig. 14 Versienummer controleren

Thermostaat zoekt 
verbinding met ketel 
(UBAx)
Even geduld aub.

Thermostaat zoekt
verbinding met ketel
(UBAx)
Even geduld aub.

ModuLine 400   Vx.xx
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3 Montage

3.1 Montageplaats kiezen
Montage in de woonkamer

Monteer de thermostaat aan een binnen-
muur van het referentievertrek (fig. 15).

Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom 
de thermostaat (fig. 15, pos. 1).

Montage in het cv-toestel
Bij een aantal cv-toestellen (  tabel 1, 
pagina 12) kan de ModuLine 400 direct in het 
toestel worden gemonteerd. Dit is alleen 
mogelijk bij een weersafhankelijk ingestelde 
thermostaat.

De voor de weersafhankelijke regeling nood-
zakelijke buitenvoeler wordt niet standaard 
meegeleverd. Deze kan als accessoire wor-
den besteld.

fig. 15 Montagepositie in de woonkamer
(maten in m)

pos. 1: Vrije ruimte onder de klokthermostaat

1

ModuLine
≥1,0

≥0,6≥1
,2 ≥0

,7
5

Een referentievertrek is een ruimte 
(bijv. de woonkamer) waarin:

– de temperatuur gemeten kan wor-
den die representatief is voor de 
hele woning;

– men de meeste tijd doorbrengt.

Plaats de thermostaat niet te dicht bij 
warmtebronnen zoals een radiator, 
lamp of televisie. Deze kunnen de 
regeling beïnvloeden.
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3.2 Muurplaat monteren
De muurplaat kan direct aan de muur of op 
een inbouwdoos worden bevestigd.

Haal de stekker van het cv-toestel uit het 
stopcontact.

Sluit de thermostaatkabel aan op de kabel-
klemmen "RC" (fig. 16, pos. 1). De aansluit-
volgorde van de draden is willekeurig.

Sluit de thermostaatkabel aan op het 
cv-toestel volgens tabel 1 op pagina 12.

fig. 16 Thermostaatkabel aansluiten

1
Zorg bij montage op een inbouwdoos 
dat eventuele tocht vanuit de inbouw-
doos de ruimtetemperatuurmeting 
niet kan beïnvloeden. Vul eventueel 
de inbouwdoos op met isolatiemate-
riaal.

LET OP!

Sluit de draden niet aan op de 
"EXT"-aansluiting.

– De ModuLine 400 wordt recht-
streeks op het cv-toestel aange-
sloten (  tabel 1 op pagina 12).

– De thermostaat is niet geschikt 
voor gebruik bij een MBC2-rege-
ling.
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3.3 Klokthermostaat (de-)monteren
3.3.1 klokthermostaat monteren

Haak de klokthermostaat achter de grond-
plaat (fig. 17, stap 1).

Druk de onderzijde van de klokthermostaat 
tegen de grondplaat, tot een hoorbare "klik" 
(fig. 17, stap 2).
De klokthermostaat is dan vergrendeld in 
de muurplaat.

3.3.2 Klokthermostaat demonteren

Ontgrendel de klokthermostaat door de 
knop in te drukken (fig. 18, stap 1).

Kantel de onderzijde van de klokthermo-
staat.

Verwijder de klokthermostaat (fig. 18, 
stap 2).

3.4 Klokthermostaat in bedrijf stellen

Schakel het cv-toestel in. Hierdoor wordt 
ook de klokthermostaat van stroom voor-
zien. 

De thermostaat zoekt verbinding met het 
cv-toestel. Op het display verschijnt de tekst: 
"Even geduld aub".

fig. 17 Klokthermostaat inklikken

fig. 18 Klokthermostaat demonteren



16

Nefit B.V. • http://www.nefit.nl

Bedieningshandleiding ModuLine 400 • uitgave 05/2008

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Montage3

3.5 Datum en tijd instellen

Bij de eerste inbedrijfstelling of nadat de ther-
mostaat meer dan 10 uur niet van stroom 
werd voorzien, moet de datum en de tijd wor-
den ingesteld. 

Volg de aanwijzigen op het display om de 
datum en tijd in te stellen.

3.6 Na een stroomonderbreking

Na een stroomonderbreking blijven alle instel-
lingen behouden. Behalve bij de datum en tijd. 
Deze blijven gedurende 10 uur behouden. 
Voorwaarde is wel, dat de klokthermostaat 
tenminste 4 uur aangesloten is geweest.

Controleer de datum- en tijdinstelling 
volgens paragraaf 3.5.

fig. 19 Datum en tijd instellen

Datum: Stel jaar in

--.--.--
Druk toets onder pijl 
en draai ronde knop
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4 Klokprogramma instellen

Het klokprogramma bestaat uit een aantal 
schakelpunten. Elk schakelpunt wordt opge-
bouwd uit dag, tijdstip en temperatuur.

4.1 Temperatuurniveaus instellen

Druk op de toets "menu". Het menu klok-
programma verschijnt in het display.

Druk op de toets "OK" om het menu binnen 
te gaan.

Selecteer met de instelknop "temperatuur-
niveaus wijzigen?".

Druk kort op de toets "OK".

Selecteer met de instelknop het tempera-
tuurniveau dat aangepast moet worden.

Houd de toets "OK" ingedrukt en draai aan 
de instelknop om de instelling te wijzigen.

fig. 20 Klokprogramma

Menu-------------1

KlokprogrammaHet instellen van het klokprogramma 
gaat eenvoudig wanneer eerst de 
temperatuurniveaus en de schakel-
punten in het schema op pagina 47 
worden ingevuld.

fig. 21 Temperatuurniveaus instellen

Klokprogramma------1.5

Temperatuur Nacht 
(T1) wijzigen?

16°C
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4.2 Klokprogramma instellen

Druk op de toets "menu".

Het menu klokprogramma verschijnt in het 
display.

Druk op de toets "OK" om het menu binnen 
te gaan.

Selecteer met de instelknop "Nieuw klok-
programma invoeren?".

Druk kort op de toets "OK".

Houd de toets "OK" ingedrukt en draai aan 
de instelknop om de gestelde vraag te 
bevestigen.

Schakelpunten invoeren
Houd de toets "dag" ingedrukt en selecteer 
met de instelknop de gewenste dag of 
dag-reeks (fig. 22).

Houd de toets "tijd" ingedrukt  en draai aan 
de instelknop om de gewenste tijd in te stel-
len (fig. 23).

Houd de toets "temperatuur" ingedrukt en 
selecteer met de instelknop het gewenste 
temperatuurniveau (fig. 24). Het schakel-
punt wordt grafisch weergegeven in het 
display.

Herhaal deze stappen voor de overige scha-
kelpunten.

fig. 22 Dag klokprogramma instellen

09:18 06.01.08

215°C

Klokprog. invoeren
21.0

16.0

Klokprog. invoeren
21.0

16.0

fig. 23 Tijd klokprogramma instellen

09:18 06.01.08

215°C

Klokprog. invoeren
21.0

16.0

Klokprog. invoeren
21.0

16.0

fig. 24 Temperatuur klokprogramma instellen

09:18 06.01.08

215°C

Klokprog. invoeren
21.0

16.0

Klokprog. invoeren
21.0

16.0
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5 Menu 1 – Klokprogramma

In het menu "klokprogramma" kunnen aanpassingen worden gedaan op het klokprogramma, 
zoals bijvoorbeeld de tijd van een schakelpunt vervroegen.

5.1 Schakelpunt(en) bekijken of wijzigen

Bij deze functie kan het klokprogramma stap 
voor stap worden doorlopen. Ook kan hier de 
tijd en temperatuur van een schakelpunt wor-
den gewijzigd.

Selecteer  "Schakelpunt(en) bekijken of 
wijzigen?".

Selecteer, door aan de instelknop te 
draaien, het schakelpunt dat moet worden 
gewijzigd.

Om de tijd te wijzigen:
Houd de toets "tijd" ingedrukt en draai aan 
de instelknop om de tijd aan te passen.

Om de temperatuur te wijzigen:
Houd de toets "temperatuur" ingedrukt en 
draai aan de instelknop om de temperatuur 
aan te passen.

Het schakelpunt is gewijzigd en wordt 
grafisch weergegeven in het display.

fig. 25 Schakelpunt wijzigen - tijd

Schakelpunt wijzigen
21.0

16.0
Ma 07:00 18.0°C T2

Het geselecteerde schakelpunt wordt 
in het display knipperend weergege-
ven.
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5.2 Schakelpunt(en) invoegen

Bij deze functie kan een schakelpunt in het 
klokprogramma worden ingevoegd.

Selecteer "Schakelpunt(en) invoegen?".

Houd de toets "dag" ingedrukt en selecteer 
met de instelknop de gewenste dag.

Houd de toets "tijd" ingedrukt en draai aan 
de instelknop om de gewenste tijd in te stel-
len.

Houd de toets "temperatuur" ingedrukt en 
selecteer met de instelknop het gewenste 
temperatuurniveau.

Het schakelpunt is ingevoegd en wordt 
grafisch weergegeven in het display.

5.3 Schakelpunt(en) verwijderen

Met deze functie kunnen schakelpunten uit 
het klokprogramma worden verwijderd.

Selecteer "Schakelpunt(en) verwijderen?"

Selecteer, door aan de instelknop te 
draaien, het schakelpunt dat moet worden 
verwijderd.

Houd de toets "OK" ingedrukt en draai aan 
de instelknop tot "ja" in het scherm ver-
schijnt. Het schakelpunt is verwijderd en 
wordt niet langer grafisch weergegeven in 
het display.

5.4 Nieuw klokprogramma invoeren

Hier kunt u een volledig nieuw klokprogram-
ma invoeren dat aan uw specifieke wensen 
voldoet,  hoofdstuk 4 "Klokprogramma 
instellen".

fig. 26 Schakelpunt wijzigen - dag

Schakelpunt invoegen
21.0

16.0
Ma 07:00 18.0°C T2

Het klokprogramma kan uit maximaal 
42 schakelpunten bestaan.

fig. 27 Schakelpunt verwijderen

Schakelpnt verwyderen
21.0

16.0
ma 07:00 20.0°C  ja
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5.5 Temperatuurniveaus wijzigen

Met deze functie kunnen de temperatuurni-
veaus worden gewijzigd,  paragraaf 4.1.

5.6 Klokprogramma terug naar fabrieksinstellingen

Met deze functie kan het klokprogramma 
terug worden gezet naar de fabrieksinstelling. 
Het huidige klokprogramma wordt dan 
overschreven.

Selecteer "Klokprogramma terug naar 
fabrieksinstelling?".

Houd de toets "OK" ingedrukt en draai aan 
de instelknop om de gestelde vraag te 
bevestigen (2x).

Temperatuurniveau Fabrieksinstelling
T1 (nacht) 16 °C

T2 (dag-laag) 18 °C

T3 (dag-midden) 20 °C

T4 (dag-hoog) 21 °C

Tabel 2 Fabrieksinstellingen temperatuurniveaus

Fabrieksinstelling Tijd Temperatuur Temperatuurniveau

ma – vr

07:00 – 09:00 21 °C T4 dag-hoog

09:00 – 17:00 20 °C T3 dag-midden

17:00 – 23:00 21 °C T4 dag-hoog

vanaf 23:00 16 °C T1 nacht

za – zo
08:00 – 23:00 21 °C T4 dag-hoog

23:00 – 08:00 16 °C T1 nacht

Tabel 3 Fabrieksinstellingen klokprogramma
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6 Menu 2 – Gebruiksinstellingen

In het gebruikersmenu kan een aantal spe-
ciale functies ingesteld worden, zoals bijvoor-
beeld een vakantieprogramma of de aanwar-
mvervroeging.

6.1 Partyfunctie

Met de partyfunctie kan het tijdstip waarop het 
klokprogramma naar de nachtverlaging T1 
omschakelt, verschoven worden naar een 
later tijdstip.

Voer het aantal uren in dat de partyfunctie 
actief moet zijn. De partyfunctie start zodra 
deze op de klokthermostaat is ingesteld.

De functie kan eenvoudig worden beëindigd 
door "auto-bedrijf" of "handbedrijf" te active-
ren.

Druk op de toets "auto-bedrijf" of de toets 
"handbedrijf" om de partyfunctie te beëindi-
gen.

fig. 28 Menu 2 - Gebruiksinstellingen

Menu-------------2

Gebruiksinstellingen

fig. 29 Partyfunctie instellen

Gebruiksmenu------2.1

Partyfunctie is niet 
ingesteld.
Instellen?

Tijdens de partyfunctie wordt 
standaard temperatuurniveau T4 
aangehouden. Door aan de instel-
knop te draaien, kunt u deze op de 
door u gewenste waarde instellen.
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6.2 Vakantiefunctie

Met de vakantiefunctie kan het klokprogram-
ma voor langere tijd onderbroken worden. 
Daarbij kunt u een temperatuur instellen die 
lager is dan het temperatuurniveau T1.

Er kunnen 8 vakantieprogramma's worden 
ingevoerd.

Voer de eerste en laatste dag van de 
vakantieperiode in.

Stel de door u gewenste temperatuur in.

Het klokprogramma wordt automatisch weer 
gestart na het verstrijken van de vakantiepe-
riode.

De functie kan eenvoudig worden beëindigd 
door "auto-bedrijf" of "handbedrijf" te active-
ren. 

Druk op de toets "auto-bedrijf" of de toets 
"handbedrijf" om de vakantiefunctie te 
beëindigen.

Controleer de instelling "warmwaterbedrijf" 
als u de warmwatervoorziening uitgescha-
keld wilt hebben tijdens de vakantiefunctie.

fig. 30 Vakantiefunctie instellen

Gebruiksmenu------2.2

Vakantiefunctie
niet ingesteld. 
Instellen?

Tijdens het vakantieprogramma wordt 
de warmwatervoorziening geschakeld 
volgens de instelling "warmwaterbe-
drijf" (  paragraaf 6.3).
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6.3 Warmwaterbedrijf

Bij deze functie kan er gekozen worden wan-
neer er warmwater beschikbaar moet zijn. 
Er zijn drie instelmogelijkheden:

1. Aan (fabrieksinstelling)
Altijd warmwater beschikbaar.

2. Uit
Continu uit, warmwater is niet 
beschikbaar.

3. Meeschakelen
Meeschakelen met het klokprogramma. 
Tijdens de nachttemperatuur (T1) wordt 
de warmwaterfunctie uitgeschakeld.

Selecteer de gewenste instelling.

Wanneer "meeschakelen" wordt geselec-
teerd, kunt u het aantal minuten invoeren dat:

– het warmwater eerder beschikbaar moet 
zijn voor de start van het dagprogramma;

– het warmwater langer beschikbaar moet 
blijven na het einde van het dagpro-
gramma.

Stel het aantal minuten voor de "start ver-
vroeging" in.

Stel het aantal minuten voor de "stop ver-
traging" in.

fig. 31 Warmwaterbedrijf instellen

Gebruiksmenu------2.3

Warmwaterbedrijf?

Aan

Gebruik de instelling "meeschakelen" 
alleen bij cv-toestellen met een 
interne boiler of platenwisselaar. 
Alleen dan wordt energie bespaard.
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6.4 Thermische desinfectie 1)

Met deze functie kan de warmwatervoorraad 
1 keer per week op een hoge watertempera-
tuur worden gebracht. Dit om ziekteverwek-
kers (b.v. legionellabacteriën) te doden.

Stel de dag, tijdstip en warmwatertempera-
tuur in.

1) De functie wordt alleen geactiveerd als het cv-toestel deze ondersteunt. Zie tabel 1 op pagina 12.

fig. 32 Thermische desinfectie instellen

Gebruiksmenu------2.4

Therm. desinfectie 
niet in gebruik. 
Instellen?

Maak alleen gebruik van de functie 
thermische desinfectie als:

– de warmwatervoorziening op een 
lagere temperatuur dan 60 °C 
staat ingesteld;

– de warmwatervoorraad (boiler) 
groter is dan 5 liter.

LET OP!

Tijdens en na de thermische desin-
fectie bestaat er gevaar voor ver-
branding door heet water.

Thermische desinfectie wordt niet 
uitgevoerd als het warmwaterbe-
drijf uitgeschakeld is. 
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6.5 Ruimtetemperatuur bij Uit-functie

Bij deze functie kan worden aangegeven wat 
de minimale temperatuur mag zijn tijdens de 
Uit-functie. 

Ruimteregeling
Stel de gewenste ruimtetemperatuur in.

Weersafhankelijke regeling
Afhankelijk van de instelling bij type nachtver-
laging (  paragraaf 10.10 op pagina 40).

Bij nachtverlaging op ruimtetemperatuur
Stel de gewenste ruimtetemperatuur in.

Bij nachtverlaging op buitentemperatuur
Stel de gewenste vorstbeschermingstem-
peratuur (buitentemperatuur) in.

6.6 Warmwater bij Uit-functie

Bij deze functie kan aangegeven worden 
waarop het warmwaterbedrijf geschakeld 
moet zijn:

– Uit
De warmwatervoorziening wordt uitge-
schakeld.

– Aan
De warmwatervoorziening wordt gescha-
keld volgens de instelling "warmwaterbe-
drijf" (  paragraaf 6.3).

fig. 33 Ruimtetemperatuur bij Uit-functie

Gebruiksmenu------2.5

Ruimtetemperatuur bij 
gebruik Uit-toets?

7°C

Bij de ingestelde vorstbeschermings-
temperatuur wordt de cv-pomp inge-
schakeld. Komt de cv-watertempera-
tuur onder de 7 °C dan zal het 
cv-toestel in bedrijf komen.

fig. 34 Warmwater bij Uit-functie

Gebruiksmenu------2.6

Warmwaterbedrijf bij 
gebruik Uit-toets? 

aan



27

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Bedieningshandleiding ModuLine 400 • uitgave 05/2008

Nefit B.V. • http://www.nefit.nl

Menu 2 – Gebruiksinstellingen 6

6.7 Aanwarmvervroeging

Aanwarmvervroeging actief
Het cv-toestel begint eerder met verwarmen, 
zodat op het ingestelde schakelpunt de 
gewenste temperatuur al is bereikt (fabrieks-
instelling).

Aanwarmvervroeging niet actief
Het cv-toestel begint met verwarmen op het 
ingestelde schakelpunt.

6.8 Toetsverlichting

Met deze functie kunt u de toetsverlichting 
in- of uitschakelen. Bij uitgeschakelde toets-
verlichting worden symbolen in het display 
weergegeven (  pagina 6).

fig. 35 Aanwarmvervroeging

Gebruiksmenu------2.7

Aanwarmvervroeging in 
klokprogramma?

actief

Deze functie is alleen van toepassing 
als:

– bij "type regeling", ruimteregeling 
is gekozen (  paragraaf 10.2);

– vanuit de nachttemperatuur (T1) 
naar een hoger temperatuurniveau 
wordt geschakeld, bijv. T2, T3, T4;

– het verschil tussen de gemeten en 
de ingestelde ruimtetemperatuur 
groter is dan 1 °C.

fig. 36 Toetsverlichting

Gebruiksmenu------2.8

Toetsverlichting?

aan
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6.9 Zomer-/wintertijd omschakeling

Met deze functie kunt u bepalen of de klok-
thermostaat automatisch omschakelt tussen 
zomertijd en wintertijd.

6.10 Gebruiksinstellingen terug naar fabrieksinstellingen

Met deze functie worden alle gebruiksinstel-
lingen gewist en naar de fabrieksinstellingen 
teruggezet.

Selecteer "Gebruiksinstellingen terug naar 
fabrieksinstellingen?".

Houd de toets "OK" ingedrukt en draai aan 
de instelknop om de gestelde vraag te 
bevestigen (2x).

fig. 37 Zomer-/wintertijd omschakeling

Gebruiksmenu------2.9

Automatische Zo-Wi 
tijd omschakeling?

Ja

fig. 38 Fabrieksinstelling terugzetten

Gebruiksmenu------2.10

Gebruiksinstellingen 
terug naar fabrieks-
instellingen?

Nee

Het klokprogramma wordt niet 
gewist. Voor het wissen van het klok-
programma  paragraaf 5.6.
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7 Servicemenu

7.1 Toegangscode

Het servicemenu is beveiligd met een toe-
gangscode. De toegangscode voor de Modu-
Line 400 is "400".

fig. 39 Menu 3 - Service-instellingen

Menu-------------3

Service-instellingen

LET OP!

Service-instellingen hebben invloed 
op de bedrijfszekerheid en tempera-
tuurregeling van de cv-installatie. 
Wijzigingen mogen dan ook alleen 
door de servicemonteur worden door-
gevoerd.

fig. 40 Toegangscode

Servicemenu--------3.0

Wat is toegangscode?

400

Wanneer u het servicemenu verlaat, 
blijft de toegangscode 30 minuten 
lang geldig.
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8 Servicemenu 3.1 – Algemene service-instellingen

8.1 Taal instellen
Selecteer hier de gewenste taal:
Nederlands of Duits.

Fabrieksinstelling = Nederlands

8.2 Soort gebouw instellen

Hier kan de warmteopslagcapaciteit van het 
gebouw worden ingevoerd. Hoe "zwaarder" 
het gebouw, hoe trager het cv-toestel zal rea-
geren bij een verandering op de gemeten bui-
tentemperatuur.

– Licht
geringe warmteopslagcapaciteit, 
bijv. prefab, houten constructie.

– Middel (fabrieksinstelling)
gemiddelde warmteopslagcapaciteit, 
bijv. huis van bakstenen.

– Zwaar
hoge warmteopslagcapaciteit, 
bijv. kerkgebouw of kasteel met dikke 
muren.

fig. 41 Taal instellen

Servicemenu--------3.1

Taal wijzigen?

Nederlands

fig. 42 Soort gebouw instellen

Servicemenu--------3.1

Soort gebouw?

middel

Deze instelling is alleen van invloed 
bij een weersafhankelijk ingestelde 
regeling.
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8.3 Ruimtetemperatuur kalibreren

Bij deze functie kan een afwijking van de 
gemeten ruimtetemperatuur worden gecorri-
geerd.

8.4 Tijd kalibreren

Mocht de tijd die de klokthermostaat aangeeft 
na verloop van tijd voor of achter gaan lopen 
dan kan deze worden gecorrigeerd.

De correctiewaarde wordt ingesteld in secon-
den per dag.

Voorbeeld
De tijd loopt na een maand 6 minuten achter.

Maand = 30 dagen, 6 minuten = 360 sec.

Correctiewaarde  360/30 = 12 sec/dag.

Stel de correctiewaarde in op 12 sec/dag.

fig. 43 Ruimtetemperatuur kalibreren

Servicemenu--------3.1

Ruimtetemperatuur 
kalibreren?

0.0°C

Een thermometer kan een tempera-
tuurverandering langzamer of sneller 
aangeven dan de klokthermostaat. 
Corrigeer de ruimtetemperatuur 
daarom niet tijdens het afkoelen of 
opwarmen van het vertrek.

fig. 44 Tijd kalibreren

Servicemenu--------3.1

Ingestelde tyd
kalibreren?

0s/dag
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8.5 PID-instelling

Wanneer de klokthermostaat op ruimtetem-
peratuurregeling is ingesteld, kunt u de 
opwarmsnelheid van de cv-installatie aanpas-
sen aan de woning.

Er zijn drie mogelijke instellingen:

8.6 Opwarmtijd warmtepomp instellen

Dit menu is alleen zichtbaar wanneer de 
ModuLine is aangesloten op de Nefit Auris 
gaswarmtepomp.

Hier kan het aantal uren ingegeven worden, 
die de warmtepomp eerder moet starten om 
op te warmen, dan het tijdstip dat is 
aangegeven in het klokprogramma.

fig. 45 PID-instelling

Servicemenu--------3.1

PID-instelling?

1
Wijzig de PID-waarde alleen wanneer 
de ingestelde ruimtetemperatuur bij 
het opwarmen van de woning sterk 
wordt overschreden.

PID 1 Het cv-toestel warmt zo snel mogelijk 
op (fabrieksinstelling).

PID 2 Het cv-toestel warmt rustig op.

PID 3 Het cv-toestel warmt traag op.

fig. 46 Opwarmtijd warmtepomp instellen

Servicemenu--------3.1

Opwarmtyd warmtepomp?

00:00h
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8.7 Fabrieksinstellingen terugzetten

fig. 47 Fabrieksinstellingen terugzetten

Servicemenu--------3.1

Servicemenu terug 
naar fabrieks-
instellingen?

Nee

LET OP!

Met deze functie worden alle instellin-
gen uit het servicemenu (3.1 tot 3.6) 
teruggezet naar de fabrieksinstelling.
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9 Servicemenu 3.2 – Modules configureren

In het servicemenu 3.2 kunt u bij gebruik van 
meerdere cv-groepen de bijbehorende meng-
klep en/of verdelermodule instellen.

9.1 Hoeveel mengklepmodules 
gebruikt u

Hier kunt u aangeven hoeveel mengklepmo-
dules u gebruikt. Voor elke mengklep (maxi-
maal 3) wordt een extra servicemenu aange-
maakt: 3.4 tot 3.6 (  hoofdstuk 10).

9.2 Gebruikt u een 
verdelermodule

Deze optie moet geselecteerd worden als er, 
in combinatie met een open verdeler, ook een 
verdelermodule wordt toegepast.

9.3 Gebruikt u een 
zonneboilermodule

fig. 48 Modules konfigureren

Servicemenu--------3.2

Hoeveel 
mengklepmodulen 
gebruikt u?

0

Dit menu is alleen van toepassing 
bij een cv-installatie met meerdere 
cv-groepen.

fig. 49 Verdelermodule

Servicemenu--------3.2

Gebruikt u een 
verdelermodule?

Nee

fig. 50 Zonneboilermodule

Servicemenu--------3.2

Gebruikt u een 
zonneboilermodule?

Nee

Deze functie is niet toepasbaar. 
Laat de fabrieksinstelling onveran-
derd op "nee" staan. 



35

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Bedieningshandleiding ModuLine 400 • uitgave 05/2008

Nefit B.V. • http://www.nefit.nl

Servicemenu 3.3 tot 3.6 10

10 Servicemenu 3.3 tot 3.6

In de thermostaat wordt standaard 1 cv-groep 
getoond: het servicemenu 3.3.

Zodra er meerdere cv-groepen aanwezig zijn 
en er mengklepmodules zijn geselecteerd, 
wordt voor elke extra cv-groep een extra ser-
vicemenu aangemaakt: 3.4, 3.5 en 3.6.

10.1 Afgiftesysteem

De volgende instellingen kunnen worden 
gedaan:

Op basis van het geselecteerde afgiftesys-
teem wordt het eindpunt van de stooklijn 
bepaald.

Fabrieksinstelling = radiatoren

Dit menu is alleen van toepassing bij 
het instellen van een weersafhanke-
lijke regeling of het configureren van 
meer dan 1 cv-groep.

fig. 51 Afgiftesysteem

Servicemenu--------3.3

Welk afgiftesysteem? 
(CV-1 activeren)

Radiatoren

Het instellen van het afgiftesysteem is 
alleen van toepassing op een weers-
afhankelijk ingestelde regeling
(  paragraaf 10.2).

systeem instelling bereik
radiatoren 75 °C 40 - 90 °C

convectoren 75 °C 40 - 90 °C

vloerverwarming 45 °C 25 - 60 °C

of: cv-groep deactiveren
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10.2 Type regeling

Selecteer hier het gewenste type regeling:

– ruimteregeling (fabrieksinstelling);

– weersafhankelijke regeling.

10.3 Type thermostaat

Alleen zichtbaar bij meer dan 1 cv-groep
Bij gebruik van meerdere cv-groepen kan per 
cv-groep een thermostaat worden toegewe-
zen. Hierbij kan de keuze worden gemaakt 
tussen een ModuLine 400 en een 
ModuLine 300.

Fabrieksinstelling = ModuLine 400

fig. 52 Type regeling

Servicemenu--------3.3

Welk type regeling is 
gewenst?

Ruimteregeling

fig. 53 Type thermostaat

Servicemenu--------3.3

Welke thermostaat
voor cv-groep 1?

ModuLine 400

De ModuLine 300 kan worden toege-
past voor het regelen van 1 specifieke 
groep en kan daarom maar voor 
1 groep worden geselecteerd.
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10.4 Maximale aanvoertemperatuur

Voor iedere cv-groep kan een maximale aan-
voertemperatuur worden ingesteld. De aan-
voertemperatuur zal voor de cv-groepen 2, 3 
en 4 (gemengd) dan in geen geval de hier 
ingestelde waarde overschrijden. Bij cv-groep 
1 (ongemengd) kan het gebeuren dat deze 
temperatuur niet kan worden aangehouden.

Bestaat het afgiftesysteem uit radiatoren, dan 
is het instelbereik 40 – 90 °C, met 90 °C als 
fabrieksinstelling.

Bestaat het afgiftesysteem uit vloerverwar-
ming, dan is het instelbereik 25 – 60 °C, met 
50 °C als fabrieksinstelling.

10.5 Minimale aanvoertemperatuur

De minimale aanvoertemperatuur kan worden 
begrensd. De aanvoertemperatuur zal dan in 
geen geval onder de ingestelde waarde 
komen.

Het instelbereik is van 5 – 70 °C.

Fabrieksinstelling = 5 °C.

fig. 54 Maximale aanvoertemperatuur

Servicemenu--------3.3

Maximale aanvoer-
temperatuur? 

  90°C

Zorg altijd dat de instelling op het 
cv-toestel hoger staat ingesteld dan 
de hoogste maximale aanvoertempe-
ratuur die in de thermostaat is inge-
voerd.

De maximale aanvoertemperatuur 
wordt anders begrenst door het 
cv-toestel.

fig. 55 Minimale aanvoertemperatuur

Servicemenu--------3.3

Minimale 
aanvoertemperatuur?

  5°C
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10.6 Eindpunt stooklijn instellen

Het eindpunt van de stooklijn wordt bepaald 
door de ingestelde aanvoertemperatuur bij 
een buitentemperatuur van -10 °C.

Op basis van het geselecteerde afgiftesys-
teem (  paragraaf 10.1) wordt een standaard 
waarde bepaald. 

Wijzig het eindpunt zonodig op basis van 
de warmtebehoefte van de woning.

10.7 Stooklijn offset

De ingevoerde waarde zorgt voor een paral-
lelle verschuiving van de stooklijn. Zo kan de 
stooklijn optimaal worden aangepast aan de 
warmtebehoefte van de woning.

Bijvoorbeeld:
Ingestelde ruimtetemperatuur volgens klok-
programma: 20 °C.

Werkelijk gemeten ruimtetemperatuur (zon-
der naregelingen): 22 °C.

Stel de stooklijn offset in op -2 °C.

fig. 56 Eindpunt stooklijn instellen

Servicemenu--------3.3
75

21
Eindpunt (-10)? 75°C

fig. 57 Stooklijn offset

Servicemenu--------3.3
90

20
Stookln   0°C
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10.8 Ruimte-invloed instellen

Door het instellen van de "ruimte-invloed" 
krijgt de ruimte, waarin de thermostaat is 
gemonteerd, invloed op de cv-watertempera-
tuur.

Op basis van het verschil tussen de gemeten 
en ingestelde ruimtetemperatuur zal de 
cv-watertemperatuur worden verhoogd of ver-
laagd. Hierdoor warmt de cv-installatie sneller 
aan of wordt het overschrijden van de ruimte-
temperatuur gecompenseerd. Bij "ruimtein-
vloed" 0 is deze functie uitgeschakeld.

Voorwaarden:
– De thermostaat hangt in het referentie-

vertrek;
– De stooklijn offset is juist ingesteld 

(  paragraaf 10.7).

Fabrieksinstelling = 0

10.9 Zomerbedrijf instellen
De cv-functie wordt uitgeschakeld als de bui-
tentemperatuurvoeler, over een periode van 
2 uur, een gemiddelde waarde heeft gemeten 
die hoger is dan is ingesteld.

De cv-functie wordt weer ingeschakeld als de 
buitentemperatuurvoeler, over een periode 
van 2 uur, een gemiddelde waarde heeft 
gemeten die lager is dan is ingesteld.

Bij de instelling "continu winterbedrijf" is deze 
functie uitgeschakeld. De cv-functie is perma-
nent ingeschakeld.

Bij de instelling "continu zomerbedrijf" is de 
cv-functie permanent uitgeschakeld.

Stel de omschakeltemperatuur of het 
gewenste "continu bedrijf" in.

fig. 58 Ruimte-invloed instellen

Servicemenu-------3.3

Instelling ruimte-
invloed?

0.0°C

De correctie van de cv-watertempera-
tuur heeft gevolgen voor de gehele 
cv-installatie. Dit kan er voor zorgen 
dat niet alle vertrekken op de 
gewenste temperatuur komen.

fig. 59 Zomerbedrijf instellen

Servicemenu--------3.3

Automatisch omzetten 
naar zomerbedrijf?

17.0°C
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10.10 Type nachtverlaging

Om energie te besparen bestaat er de optie 
om de weersafhankelijke regeling gedurende 
de nacht uit te schakelen. Op basis van de 
gemeten ruimte- of buitentemperatuur wordt 
de weersafhankelijke regeling weer ingescha-
keld. Deze functie is alleen actief als in het 
klokprogramma het temperatuurniveau T1 
voor de nacht is gebruikt.

Instelling op ruimtetemperatuur
De weersafhankelijke regeling wordt uitge-
schakeld. Zodra de ruimtetemperatuur is 
gedaald tot onder de ingestelde temperatuur 
T1 wordt de regeling weer ingeschakeld.

Voorwaarde:
– de thermostaat hangt in het referentie-

vertrek.

Instelling op buitentemperatuur
De weersafhankelijke regeling wordt uitge-
schakeld. Zodra de buitentemperatuur is 
gedaald tot onder de vorstbeschermingstem-
peratuur (  paragraaf 6.5) wordt de regeling 
weer ingeschakeld.

Gebruik temperatuurniveau T2 als nacht-
temperatuur.

fig. 60 Type nachtverlaging

Servicemenu--------3.3

Welk type 
nachtverlaging?

Op ruimtetemperatuur

Wanneer de weersafhankelijke rege-
ling continu ingeschakeld moet zijn, 
mag in het klokprogramma het tem-
peratuurniveau T1 niet worden 
gebruikt.
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10.11 Mengklep looptijd

Alleen zichtbaar in de service-menu's 
3.4 t/m 3.6.
Bij deze functie stelt u de omlooptijd van de 
gebruikte mengklep in.

Bepaal aan de hand van de specificaties 
van de gebruikte mengklep, de omlooptijd.

Stel de omlooptijd in op deze waarde.

Fabrieksinstelling = 120 sec

fig. 61 Omlooptijd mengklep

Servicemenu--------3.x

Mengklep x looptijd?

120s 
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11 Storingen verhelpen

11.1 Storingen verhelpen

In onderstaande tabel wordt een aantal storingen weergegeven die u zelf kunt verhelpen.

In de documentatie van het cv-toestel kunt u nalezen hoe u andere storingen kunt ver-
helpen.

Displayweergave Oorzaak Oplossing
Geen tekst op het scherm. Cv-toestel is uitgeschakeld. Cv-toestel inschakelen.

De stroomvoorziening van de 
cv-installatie is onderbroken.

Controleer of de klokthermostaat correct 
in de wandhouder is geplaatst en de 
kabels zijn aangesloten.

De waterdruk in de cv-installatie is te 
laag. 

Vul de cv-installatie bij met water, zoals 
beschreven in de gebruikersinstructie 
van het cv-toestel.

Displaysterkte staat op minimale 
sterkte.

Druk tegelijkertijd op de toetsen "OK" en 
"terug" en houd deze twee toetsen inge-
drukt. Draai aan de ronde knop om de 
displaysterkte in te stellen.

Er is een druppelende warmwater-
kraan in uw installatie.

Controleer de warmwaterkranen op een 
druppelende kraan.
Draai de warmwaterkraan dicht. 

Er is een fout opgetreden in de instal-
latie.

Druk op de toets “info" van de thermo-
staat.
Geeft de weergegeven code door aan de 
servicemonteur.

Er is een fout opgetreden in het 
cv-toestel. 

Reset het cv-toestel. 
Als de storing niet verdwijnt:

– Druk op de toets “info" van de thermo-
staat;

– Geeft de weergegeven code door aan 
de servicemonteur.

Tabel 4 Storingen verhelpen

Installatie 
bijvullen.

215°C

Waterkraan druppelt.

215°C

Fout CV-installatie

215°C

Toestel in storing

215°C
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11.2 Storingen verhelpen (voor installateur)

In tabel 5 staan alle storingscodes die door de 
thermostaat kunnen worden weergegeven. 
Deze storingscodes kunnen het gevolg zijn 
van een defect of onjuiste instellingen in de 
thermostaat, cv-toestel of modules. 
Aanvullende informatie wordt beschreven in 
de technische documentatie van het betref-
fende product.

fig. 62 Voorbeeld van een storing

Fout cv-installatie
Activeer min. een cv-
groep via servicemenu

A11 841

Service-
code

Fout-
code Storing Mogelijke oorzaken Oplossing

A 0 1 8 0 0 Buitentemperatuur-
voeler geeft storing.

– Voeler verkeerd aangesloten 
of verkeerd aangebracht.

– Breuk of kortsluiting van de 
voelerkabel.

– Voeler defect.

– Voeleraansluiting en voelerkabel con-
troleren.

– Bevestiging van de voeler controleren.
– Weerstandswaarden vergelijken met 

de karakteristieken van de voeler.

A 0 1 8 0 8 Warmwatervoeler 1 
geeft storing.

– Voeler verkeerd aangesloten 
of verkeerd aangebracht.

– Breuk of kortsluiting van de 
voelerkabel

– Voeler defect.

– Voeleraansluiting en voelerkabel con-
troleren.

– Bevestiging van de 
voeler controleren.

– Weerstandswaarden vergelijken met 
de karakteristieken van de voeler. 

A 0 1 8 0 9 Warmwatervoeler 2 
geeft storing.

A 0 1 8 1 0 Warmwater wordt 
niet warm.
Er werd 4 uur lang 
warmwater 
gevraagd.

– Permanente afname van 
warmwater of een lek.

– Voeler verkeerd aangesloten 
of verkeerd aangebracht.

– Breuk of kortsluiting van de 
voelerkabel

– Voeler defect.

– Druppelende waterkraan repareren.
– Voeleraansluiting en voelerkabel con-

troleren.
– Bevestiging van de voeler controleren.
– Weerstandswaarden vergelijken met 

de karakteristieken van de voeler.

A 0 1 8 1 1 Thermische desin-
fectie niet geslaagd.

– De hoeveelheid getapt water 
was te groot tijdens de desin-
fectieperiode. Desinfectietem-
peratuur kon niet worden 
bereikt.

– Voeler verkeerd aangesloten 
of verkeerd aangebracht.

– Breuk of kortsluiting van de 
voelerkabel

– Voeler defect.

– Tijdens het moment van desinfectie 
van de boiler geen afname.

– Tijdstip van desinfectie wijzigen.
– Voeleraansluiting en voelerkabel con-

troleren.
– Bevestiging van de voeler controleren.
– Weerstandswaarden vergelijken met 

de karakteristieken van de voeler.

A 0 1 8 1 6 Geen communicatie 
met de het cv-
toestel.

– UBA-bussysteem is overbe-
last.

– UBA 3/UBA 3.5 is defect.

– Reset door de cv-installatie uit/in te 
schakelen.

– Eventueel servicebedrijf op de hoogte 
stellen.

A 0 1 8 2 8 Waterdruksensor 
geeft storing.

– Digitale waterdruksensor is 
defect.

– Waterdruksensor vervangen.

Tabel 5 Storingen verhelpen (voor installateur)
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A 0 2 8 1 6 Geen communicatie 
met BC10.

– Contactprobleem bij de BC10 
of BC10 defect.

– Aansluiting van BC10 controleren. 
Zo nodig de BC10 vervangen.

A 1 1 8 0 6 Temperatuurvoeler 
Moduline gaat op 
storing.

A 1 1 8 1 6 Geen communicatie 
met ModuLine 400.

A 1 1 8 3 x Via ModuLine 400: 
activeer cv-groep “x” 
en kies ModuLine 
300.

A 1 1 8 4 0 Kies ModuLine 400 
onder één van de 
cv-groepen.

A 1 1 8 4 1 Activeer minimaal 
één 
cv-groep via het 
servicemenu.

A 1 2 8 1 5 Voeler verdelermo-
dule gaat op storing.

– Voeler verkeerd aangesloten 
of verkeerd aangebracht.

– Breuk of kortsluiting van de 
voelerkabel

– Voeler defect.

– Voeleraansluiting en kabel controle-
ren.

– Bevestiging van de voeler controleren.
– Weerstandswaarden vergelijken met 

de karakteristieken van de voeler.

A 1 2 8 1 6 Geen communicatie 
met de verdelermo-
dule.

– Geen communicatie via de 
busleiding.

– Bedrading van de busleiding controle-
ren.

– Verdelermodule vervangen.

A 1 5 8 1 6 Geen communicatie 
met WTW.

A 1 5 8 4 4 Filters WTW 
reinigen.

A 1 8 8 2 5 Twee ModuLines 
aangesloten.

– Kamerthermostaten aan ver-
keerde cv-groep toegewezen.

– Kamerthermostaten aan de juiste 
cv-groep toewijzen.

A 2 x 8 1 6 Geen communicatie 
met ruimte-thermo-
staat CV-”x”.

A 3 x 8 0 7 Aanvoervoeler CV-
”x” geeft storing aan.

– Voeler verkeerd aangesloten 
of verkeerd aangebracht.

– Breuk of kortsluiting van de 
voelerkabel

– Voeler defect.

– Voeleraansluiting en voelerkabel con-
troleren.

– Bevestiging van de voeler controleren.
– Weerstandswaarden vergelijken met 

de karakteristieken van de voeler.

A 3 x 8 1 6 Geen communicatie 
met mengmodule 
CV-”x”.

– Foutieve communicatie via 
busleiding.

– Bedrading busleiding controleren.
– Mengklepmodule vervangen.

A 5 1 8 1 6 Geen communicatie 
met zonneboiler.

– Deactiveer de zonneboilermodule in 
het servicemenu (  paragraaf 9.3, 
pagina 34).

Service-
code

Fout-
code Storing Mogelijke oorzaken Oplossing

Tabel 5 Storingen verhelpen (voor installateur)
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12 Technische gegevens

\

Voelerkarakteristieken

Omschrijving Eenheid ModuLine 400

Spanningsvoorziening Vdc 16

Verbruik W 0,3

Verbruik met verlichting van de achtergrond 
(alleen mogelijk bij gebruik op UBA 3/UBA 3.5-toestel)

W 0,6

Afmetingen (breedte/hoogte/diepte) mm 150 / 90 / 33

Gewicht g 180

Toelaatbare bedrijfstemperatuur °C 0 tot +50

Toelaatbare temperatuur gedurende opslag °C 0 tot +70

Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid % 0 tot 90

Tabel 6 Technische gegevens van de klokthermostaat ModuLine 400

Buitentemperatuurvoeler Ketel-/ruimtetemperatuurvoeler
Warmwatertemperatuurvoeler

°C kΩ °C kΩ °C kΩ

-20 96,358 10 19,872 60 2,473

-15 72,510 16 15,699 65 2,065

-10 55,054 20 12,488 70 1,731

-5 42,162 25 10,001 75 1,456

0 32,556 30 8,060 80 1,229

5 25,339 35 6,535 85 1,041

10 19,872 40 5,331 90 0,884

15 15,699 45 4,372 95 0,753

20 12,488 50 3,606 100 0,643

25 10,001 55 2,989

30 8,060

Tabel 7 Weerstandswaarden van de temperatuurvoelers
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13 Woordenlijst

Dag-reeks
Bij het invoeren van een schakelpunt kan 
gebruik worden gemaakt van een dag-reeks. 
Dit is een reeks waarbij op elke dag op het 
zelfde tijdstip dezelfde temperatuur wordt 
gevraagd.

Referentievertrek
Een ruimte (bijv. de woonkamer) waarin:

– de temperatuur gemeten kan worden die 
representatief is voor de hele woning;

– men doorgaans de meeste tijd doorbrengt. 
Meestal is dit de woonkamer.

Ruimteregeling
Bij deze regeling meet de thermostaat de 
temperatuur in de ruimte waarin hij is 
geplaatst. De gemeten temperatuur wordt 
vergeleken met de instelling op de thermo-
staat. De thermostaat bepaalt nu hoe hard het 
cv-toestel moet gaan branden om de 
gewenste temperatuur te bereiken of te hand-
haven. Alleen de temperatuur in het referen-
tievertrek wordt geregeld. Alle overige ruim-
ten worden, afhankelijk van de warmtevraag 
in het referentievertrek, in meer of mindere 
mate verwarmd.

Schakelpunt
Het tijdstip waarop naar een ander tempera-
tuurniveau wordt geschakeld.

In het klokprogramma kunnen 42 schakelpun-
ten worden ingevoerd.

Standaarddisplay
Dit is de displayweergave als de thermostaat 
in rust is en de klep van de thermostaat is 
gesloten.

Stooklijn
Een lijn, die bij de gemeten buitentemperatuur 
aangeeft welke  cv-aanvoertemperatuur bere-
kend wordt.

Temperatuurniveau
Ingestelde ruimtetemperatuur in het klokpro-
gramma. Er kunnen 4 basis temperaturen in 
de thermostaat worden ingevoerd, T1 t/m T4.

Weersafhankelijke regeling
Deze regeling regelt op basis van de gemeten 
buitentemperatuur. De gemeten buitentem-
peratuur wordt doorgegeven aan de thermo-
staat. Samen met een aantal vooraf inge-
stelde waarden (o.a. de stooklijn) berekent de 
thermostaat de gewenste cv-aanvoertempe-
ratuur. De uiteindelijke ruimtetemperatuur 
wordt bepaald door de instelling op de ther-
mostatische radiatorkranen. Alle ruimten kun-
nen op deze wijze onafhankelijk van elkaar 
worden verwarmd.



47

Wijzigingen op basis van technische verbeteringen voorbehouden!

Bedieningshandleiding ModuLine 400 • uitgave 05/2008

Nefit B.V. • http://www.nefit.nl

Invulschema's 14

14 Invulschema's

14.1 Invulschema klokprogramma

Invulschema temperatuurniveaus

Voorbeeld invulschema klokprogramma

Invulschema klokprogramma

Bij het invoegen van schakelpunten in het klokprogramma kan gebruik gemaakt worden van 
een dag-reeks. Voor elke dag binnen de reeks wordt dan een schakelpunt ingevoegd.

Temperatuurniveau Temperatuur

T1 (nacht) °C

T2 (dag-laag) °C

T3 (dag-midden) °C

T4 (dag-hoog) °C

Schakelpunt 1 Schakelpunt 2 Schakelpunt 3

Dag Tijd Temperatuur Tijd Temperatuur Tijd Temperatuur

ma 08:00 T2 17:00 T4 22:30 T1

di 07:30 T4 22:30 T1 – –

Schakelpunt 
1

Schakelpunt 
2

Schakelpunt 
3

Schakelpunt 
4

Schakelpunt 
5

Schakelpunt 
6

Schakelpunt 
7

Schakelpunt 
8

Dag Tijd Temp. Tijd Temp. Tijd Temp. Tijd Temp. Tijd Temp. Tijd Temp. Tijd Temp. Tijd Temp.

ma

di

wo

do

vr

za

zo

dag-reeks ma di wo do vr za zo

ma-do

ma-vr

ma-zo

za-zo
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