
Bedieningshandleiding SLR-2 

 

 

 

SLR-2 is een programmeerbare schakelaar. Bedoelt als regelaar tussen cvpelletkachel en cvpelletketel 

en een buffervat.  

Aan de bovenkant van de buffer of hygiëneboiler stelt U de temperatuur in op 50 graden. 

Aan de onderkant op 65 graden. 

De sensoren worden bevestigd aan de boven en onderkant van de buffer. 

De pelletkachel gaat aan bij 50 graden en uit bij 65 graden. 

De set temperatuur op de pellet instellen op 75 graden. 

 

 

 

 



 

Set temperatuur op de cvpellet instellen op 75 graden. 

Lampje 1 groen: weergave temperatuur buffervat (bovenin) 

lampje 2: weergave temperatuur buffervat (onderin) 

lampje 3: instel temperatuur waarop de cvpellet aan gaat. 

Deze temperatuur wordt bovenin de buffer gemeten, instellen op 50 graden. 

lampje 4: instel temperatuur waarop de cvpellet uit gaat 

Deze temperatuur wordt onderin de buffer gemeten, instellen op 65 graden. 

lampje 5: cvpelletkachel aan 

lampje 6: niet van toepassing 

lampje 7: licht op, als SLR-2 is uitgeschakeld. Uitschakelen gaat dmv Prog knop 3 sec ingedrukt te 

houden. Inschakelen gaat dmv Prog knop 3 sec ingedrukt te houden. 

 

Met het bovenste knopje gaat U naar rechts. 

Met het onderste knopje naar links. 

Instellen inschakel- en uitschakel temperatuur. 

 

Instel temperatuur cv pelletkachel AAN veranderen: 

Lampje 3 moet branden. 

Druk 1x op de knop Prog. De huidige ingestelde temperatuur knippert 

 
Dmv de bovenstaande knopjes te bedienen verandert de temperatuur resp. omhoog of omlaag. 

Bevestigen dmv 1 x drukken op de Prog knop. 



Instel temperatuur cv pelletkachel UIT veranderen: 

Lampje 4 moet branden. 

Druk 1x op de knop Prog. Huidig ingestelde temperatuur knippert. 

 
Dmv de bovenstaande knopjes te bedienen verandert de temperatuur resp. omhoog of omlaag. 

Bevestigen dmv 1x drukken op de Prog knop. 

Aansluiten: 

 
Poort 1 + 2 : 220 V (als laatste aansluiten, maak een deugdelijke aansluiting) 

Poort 3 + 4 : niet van toepassing 

Poort 5 + 6 : seriële poort cv pelletkachel (stekker is los bijgeleverd) 

Poort 7 + 8 : temperatuurvoeler PT1000 (PT 1000 aansluiten bovenin het buffervat) Lampje 1 

Poort 9 +10: temperatuurvoeler PT1000 (PT 1000 aansluiten onderin het buffervat) Lampje 2 

De PT1000 verlengen met luidsprekersnoer (deugdelijke aansluiting, niet met plakband of zo) 

Pas als laatste Poort 1 + 2 aansluiten: 220 V (Let op) 



 

In combinatie met een hygiëneboiler. Tijdens de zomermaanden verwarmen de buiscollectoren de 

hygiëneboiler. Als alleen de zon niet het gewenste resultaat bereikt, zal de cv pelletkachel de 

hygiëneboiler verwarmen tot de ingestelde temperatuur. In ons geval hebben we dat ingesteld op 65 

graden, aan de onderkant van de hygiëneboiler (lampje 4). 

Timer 610371 (Din-rail montage) geeft de hygiëneboiler voorrang. Middels een ingesteld tijdstip zal 

de SLR-2 de temperatuur aan de bovenkant van de hygiëneboiler meten, en dan evt het buffervat 

verwarmen tot de ingestelde temperatuur aan de onderkant van de hygiëneboiler, 65 graden. 

 

Het geheugen van de SLR-2 blijft na een stroomonderbreking intact. 

Controleer alvorens U aansluit, in de cold test 1/0 of C12 AUX-PORT correct is. 

Als U deze test doet, steek dan de seriële stekker achterin de pelletketel/kachel. 

Door de twee blanke draadjes tegen elkaar te klemmen, hoort U een pieptoon. Dat is correct, de 

software is dan aangesloten op het moederbord. 

 

Problemen: 

SLR-2 schakelt niet: trek de stekker uit het stopcontact, wacht ca 8 seconden en sluit de stroom 

opnieuw aan. Hierdoor wordt SLR-1 gereset. 

U kunt contact met mij opnemen voor het oplossen van een probleem. 

De ingestelde temperatuur aan de bovenkant van de hygiëneboiler moet lager zijn dan aan de 

onderkant van de hygiëneboiler. Anders krijgt U een foutmelding. 

 


