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Smart Easy & Smart Web thermostaten 
 

Stap: Omschrijving:  

1. Sluit een 4-aderige kabel aan op de 
printplaat van de LK series op connector 
CN04. 
Gebruik hiervoor een 0,5 tot maximaal 1 
mm2 kabel. 
 
Opmerking: 
SCHAKEL ELEKTRISCHE SPANNING AF  

2. Sluit de 4-aderige kabel aan op de Smart 
Easy / Smart Web. 
Bij meerdere toestellen van contact 3A+ en 
4B- een 2-aderige kabel leggen naar het 
volgende toestel, enzovoorts. 
 
Opmerking: 
DENK AAN POLARITEIT 

 

3. De dipswitches staan standaard op off. 
Is er 1 toestel aangesloten zet dipswitch 1 
op on. 
Bij meerdere toestellen geef dan ieder 
toestel een uniek nummer. 

 

4. Er zijn maximaal 32 toestellen in te stellen. 
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5. Optioneel aan te sluiten extra voelers. 
Contact 1 en 2 hier dient een draadbrug op 
te zitten 
Deze connector zit op de Smart Easy / 
Smart Web!! 

 

6. Nu is het toegestaan de spanning in te 
schakelen. 
Beginscherm Smart Easy / Smart Web. 
Voor instellingen druk rechts onder op 
MENU. 

 

7. We hebben nu de volgende keuzes:  
 Timer 
 Instel 
 Mode 
 Regeling 
 Systeem 
Stel eerst datum en klok in druk hiervoor op 
Instel. 

 

8. Druk op de menu toets rechts van de 
instelling die veranderd moet worden: 
 Datum, tijd en dag  
 
Zet de taal op Nederlands bij Languages. 
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9. Stel de datum in met de pijltoetsen. Druk 
vervolgens rechtsonder op OK. 
Wacht tot de setting is opgeslagen. 

 

10. Zet de taal op Nederlands en bevestig met 
de OK toets rechtsonder. 
Keer nu met de pijltje terug toets terug naar 
het hoofd instellingen menu. 

 

11. Hoofd instellingen menu.  
We gaan de Smart Easy / Smart Web 
aanmelden bij de LK heater. 
Druk hiervoor op SYSTEEM toets. 

 

12. Toets nu de code 111 in en bevestig met de 
OK toets. 
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13. SYSTEEM menu:  
Druk op de pijltoets langs RS485 

 

14. Druk op de menu knop rechts van N.Slave 

 

15. Stel met de pijltoetsen het aantal LK heaters 
in die aangemeld moeten worden. 
Bij 1 LK heater zet deze waarde dan op 1. 
Ga met de OK toets terug naar SYSTEEM 
menu. 

 

16. Druk nu op de pijl toets Plant 
Configuration. 
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17. Druk nu op luchtverwarmer. 

 

18. Stel ook hier het aantal apparaten in. Bij 1 
toestel zet waarde op 1. 
Stel de voeler configuratie in bij 
Management sondes. 

 

19. NTC on board aan en uitschakelen. Voeler 
ext 1 t/m 3 in en uit schakelen.  
Bij meerdere aangesloten voelers gaat 
Smart Easy / Smart Web regelen op de 
gemiddelde waarde. 

 

20. Terug in het hoofdinstellingen menu druk 
op TIMER 
Opmerking: 
DIT IS EEN BELANGRIJKE STAP, DE HEATER 
START NIET INDIEN OVERGESLAGEN 
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21. Druk op de menu knop rechts van P1. We 
gaan nu de datums vrijgeven dat heater(s) 
mogen branden. 
Opmerking: 
DIT GELDT OOK VOOR HANDBEDIENING! 

 

22. Stel de start- en de einddatum in van de 
gewenste stookperiode.  
Bij handbediening zet deze van 01.01 tot en 
met 31.01. 

 

23. Druk op inschakelen. De balk wordt nu geel. 
Druk vervolgens op OK. 

 

24. Het scherm ziet er dan als volgt uit. Het 
programma P1 dient geel gemarkeerd te 
zijn. 
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25. Kies nu de knop Regeling/Adjust. 

 

26. Zet de regeling op ON / OFF.  
De LK Heater zal evengoed gaan moduleren 
op de uitblaas temperatuur voeler. 

 

27. We gaan de LK Heater nu handmatig 
inschakelen. Kies hiervoor de mode toets. 

 

28. Zet de Mode op verwarming met het menu 
rechts ervan. 
Druk op handmatig. 
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29. Druk op het menu langs de temperatuur en 
stel de gewenste waarde in met de 
pijltoetsen. 
Druk op OK om terug te keren. 

 

30. Het scherm ziet er nu als volgt uit.  
De Smart Easy / Smart Web is klaar voor 
gebruik. 

 

31. Voor het uitlezen van het toestel of de 
toestellen druk op het oog links onder. 

 

32. In dit menu zien we nu heater 01 staan. Zijn 
er meerdere heaters aangesloten staan die 
ook in dit menu. 
We kiezen nu heater 01 met de pijltoets. 
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33. Bij een storing kies dan Reset alarm. 
Overzicht parameters: Lees de waarde van 
de uitblaas temperatuur voeler uit. Lees het 
brandermotor toerental uit (modulatie). 

 

34. Druk alarm reset. De kleur van de 
storingscode gaat van rood naar geel. 
Het alarm is opgeheven. 

 

35. Menu overzicht parameters. Bij RPM ziet u 
het brander toerental(2000-6500) 
NTC1 de temperatuur bij de uitblaas voeler. 
We kunnen geen waardes wijzigen. 

 

36. Lees/Schrijf param:  
Wijzig in dit menu de modulatie 
temperatuur.  
Opmerking: 
FOUTIEVE INSTELLINGEN KUNNEN SCHADE 
TOE BRENGEN AAN HET TOESTEL!!! 

 



 

Smart Guide 

Pagina 11 

37. Lees schrijf parameters menu afgeschermd. 
Gebruik code 222. 

 

38. We gaan de waarde van de modulatie 
aanpassen. Kies hiervoor INGANG. 

 

39. Kies nu de instelling NTC1. 

 

40. We kunnen nu de waarde ST1 aanpassen. 
(10-90). Bij een lagere waarde moduleert 
toestel meer.  
Opmerking: 
STANDAARD WAARDE IS 48. 
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41. Zet waarde hoger of lager. 

 
 
 
 
 
 


