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Systeembedieningseenheid CR 10

Besturingseenheid CR 10, zeer eenvoudige bedieningseenheid zonder schakelklok, voor ruimteafhankelijke werking of als 
ruimteafstands bediening in combinatie met CW 400 voor het EMS 2-regelsysteem.

Functies en eigenschappen
Sturing van de verwarmingskring:
• Ruimtetemperatuurgestuurde vermogensregeling of aanvoertemperatuurregeling of
• afstandsbediening in woonruimten in verbinding met de systeembedieningseenheid CW 400
• Automatische aanpassing van de aanvoertemperatuur om de ingestelde kamertemperatuur te handhaven
• Bediening van een ongemengd verwarmingscircuit of in combinatie met CW 400 van een gemengd verwarmingscircuit (in combinatie met meng-

module MM 100 of MM 200)
• Automatische aanpassing van de nachtverlaging (volgens DIN EN 12831), afzonderlijk instelbaar voor elk verwarmingscircuit
• Als ruimtetemperatuur gestuurde regelaar is maximaal één CR 10 inzetbaar 
• Als afstandsbediening van CW 400 is maximaal 1 CR 10 per kring inzetbaar.
• Zonder schakelklok
• In combinatie met CW 400 wordt de schakelklok van de CW 400 overgenomen.
Bijkomende functies en kenmerken:
• LCD-display voor weergave van de kamertemperatuur
• Handmatige configuratie via gecodeerde parametermenu’s

Montage
• In de woonruimte aan de wand (via 2-aderige verbinding)

Leveringsomvang:
• Bedieningseenheid CR 10 met geïntegreerde ruimtetemperatuursensor
• Montagemateriaal voor bevestiging aan de wand
• Installatie- en bedieningshandleiding

Fabrieksgarantie
Fabriekswaarborg van 2 jaar op alle componenten van de ketel, verplaatsing en werkuren inbegrepen. Deze waarborg vangt aan bij de voorlopige 
oplevering in zoverre die gebeurt binnen de 3 maanden na plaatsing van het toestel.
De fabrikant beschikt over een nationale dienst-na-verkoop die de interventies onder garantie uitvoert. De fabrikant kan eveneens herstellingen en 
onderhouden uitvoeren na de waarborgperiode. 
De beschikbaarheid van wisselstukken wordt gegarandeerd tot ten minste 10 jaar na stopzetting van de fabricatie van het product.

Technische gegevens
CR 10

Afmetingen B × H × D mm 82 x 82 x 23
Nominale spanning V DC 8...16

Nominale stroom (zonder verlichting) mA 4

BUS-interface EMS 2, OpenTherm

Regelbereik °C 5 ... 30

Toegestane omgevingstemperatuur °C 0 ... 60

Veiligheidsklasse III

Beschermingsklasse IP20

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie
Klasse van de temperatuurregelaar V
Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebon-
den energie-efficiëntie 3,0 




